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Els contenidors amb xip 
recullen selectivament 12 
punts més de residus

El Casal de Joves celebra 
25 anys com a referent del 
jovent de Sant Just

Sant Just recupera 
l’activitat cultural per
Sant Jordi

El 14 de maig s’inaugura el 
nou Centre Cívic Soledat 
Sans i Serafini

48,35%
Resta del municipi

60,65%
La Miranda-Canigó

El XIP Funciona!



TEMA DEL MES

El xip funciona!
Els contenidors amb xip recullen selectivament
un 12% més de residus 

LA RECOLLIDA SELECTIVA 
PER CONTENIDORS
DE CARRER A SANT JUST 
DESVERN*Les dades recollides durant 

el mes de març de 2022, en 
què s’ha computat el pes 
dels residus dels conteni-
dors de Sant Just, confir-

men que la implantació del nou model 
incentiva la recollida selectiva. Al 
barri La Miranda-Canigó, on ja fa un 
any que el veïnat disposa del sistema 
de contenidors intel·ligents, se situa 
en el 60,65% de recollida selectiva, 12 
punts percentuals per damunt de la 
resta del municipi. Aquestes dades ens 
fan ser optimistes, ja que ens acosten a 
l’objectiu de la Unió Europea. 60,65%

48,35%

49,60%

La Miranda-Canigó

*Les dades fan referència al pesatge, durant 
la setmana del 21 al 26 de març del 2022, 
dels residus dels contenidors de la via pú-
blica de càrrega lateral de les 5 fraccions 
(resta, orgànica, envasos, vidre i paper). 
En aquests pesos no hi consten la recollida 
comercial, les restes vegetals, els residus 
aportats a la deixalleria ni els recollits 
a part (roba, piles, olis o medicaments).

66,2%

La recollida
selectiva global
a Sant Just se
situa en el 
66,2%* 
*Són dades de 2021 que inclouen la 
deixalleria, la recollida comercial i 
els residus recollits a part.

El 90% del
veïnat del Mas 
Lluí, La Plana
Padrosa-Bellso-
leig i Torreblanca 
ja disposa de les 
targetes intel·li-
gents per obrir
els contenidors

Amb la implantació del nou model 
de recollida de residus domiciliaris amb 
contenidors intel·ligents a Mas Lluí, La 
Plana Padrosa-Bellsoleig i Torreblanca, 
ja són quatre els barris de Sant Just que 
disposen de targetes identifi catives per 
obrir els contenidors de les fraccions 
orgànica i resta.

Resta del municipi

Mitjana de Sant Just
(sense la deixalleria)
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Com funciona
el nou model? 

Només cal que apropeu la 
targeta al lector per obrir els 
contenidors d’orgànica i resta.

Quin ús es fa de
les meves dades?

Les dades enregistrades 
segueixen una política de 
privacitat molt estricta i 
s’utilitzen exclusivament per 
optimitzar el funcionament del 
sistema.

Què faig si encara no tinc
la targeta?

Cada domicili té a la seva 
disposició dues targetes. Les 
persones que encara no disposen 
de targeta o aquells habitatges 
que en vulguin tenir una d’extra 
la poden sol·licitar gratuïtament a 
residus@santjust.cat o trucant al 
635 86 52 85. 

PREGUNTES FREQÜENTS

Més de 700 persones ja participen en el
projecte Rethinkwaste... T’hi uneixes?
#Coneixelquellences

Ja són 765 els veïns i veïnes de Sant 
Just que s’han inscrit a #Coneixelque-
llences, un sistema de missatgeria del 
projecte Rethinkwaste que té com a 
objectiu millorar la recollida de residus. 
Encara sou a temps de participar-hi i 
optar a guanyar una de les 12 bicicletes 
elèctriques que se sortejaran al juny. Si 
t’interessa, escriu un correu a residus@

santjust.cat o al 635 86 52 85.
Aquest projecte compta amb el fi-

nançament del ProgramaLIFE de la 
Unió Europea, amb acord de subven-
ció LIFE18 GIE/IT/000156. També hi 
participen els municipis catalans de 
Cardedeu, Santa Eulàlia de Ronçana i 
el Brull, i els italians Varese, Bitetto i 
Bassano del Grappa.

A Sant Just i a tot
arreu, siguem cívics

Recordem que abandonar els residus fora dels contenidors pot obsta-
culitzar el pas dels vianants i també pot provocar problemes d’insalubritat 
i salut pública. Entre tots, mantenim Sant Just més net. 

A banda dels contenidors del municipi, disposem d’altres serveis 
de recollida:

· Punt net als mercats ambulants 
(els dimecres a la plaça Camoapa 
i els dissabtes al Mas Lluí). Hi pots 
portar: roba, petits electrodomès-
tics i aparells electrònics (PAEE) 
i oli de cuina amb recipients reu-
tilitzables.

· Restes vegetals: servei de reco-
llida de gespa i restes vegetals. Els 
usuaris han de deixar el bujol de 
restes vegetals cedit per l’Ajunta-
ment a la seva bateria més propera 
els dilluns a partir de les 19 h. Si 
vols gaudir d’aquest servei, envia 
una sol·licitud a restesvegetals@
santjust.cat. 

· Mobles i trastos vells: servei de 
recollida de mobles vells i volumi-
nosos al costat del domicili amb 
cita prèvia, trucant al 93 685 44 34.

· Altres recollides: hi ha conteni-
dors específics de roba, olis i piles 
a diferents indrets del municipi. 
La recollida de medicaments es 
realitza a les farmàcies. 

Per a més informació, consulteu el 
web santjust.cat/residus.

· Deixalleria fixa a camí de Can 
Biosca s/n. L’horari és de dilluns a 
divendres, de 8 h a 14 h i de 15 h a 
18.30 h, i dissabtes, de 10 h a 13.30 h. 
Hi pots portar: roba, fusta, plàstics i 
metalls, fluorescents, olis, ampolles 
de cava, electrodomèstics, pneumà-
tics, piles, radiografies, pintures, 
dissolvents, bateries, xeringues, 
agulles, llancetes i punxants, entre 
d’altres.

· Minideixalleria al centre del mu-
nicipi (carrer del Mercat). Hi pots 
portar: fluorescents, olis usats de 
cuina, petits electrodomèstics i 
altres residus especials com pin-
tures, dissolvents, esprais, tòners 
o càpsules de cafè…

· Deixalleria mòbil l’últim dissab-
te de cada mes. Hi pots portar: 
aparells informàtics, bateries, car-
tutxos de tinta i tòners, ferralla, 
metalls, fluorescents i bombetes, 
olis de cuina i motor, petits aparells 
elèctrics i electrònics, piles, pintu-
res, vernissos, dissolvents, plàstic 
dur, productes químics de neteja 
o jardineria, cables elèctrics….
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Obre les portes el nou Centre Cívic
Soledat Sans Serafini a Mas Lluí 

Aquest mes de maig es posa en funciona-
ment un nou centre cívic a Sant Just Desvern. 
Es tracta de l’equipament que s’ha construït a 
Mas Lluí i que portarà el nom de l’artista i veïna 
del municipi Soledat Sans i Serafini.

El centre cívic obrirà les seves portes a par-
tir de l’acte inaugural que tindrà lloc el dissabte 
14 de maig al matí. La jornada comptarà amb 
diferents activitats familiars com l’actuació 
plàstica al mur de la coberta de l’equipament, 

una cercavila des del parc de Iulia Quieta, un 
contacontes, la visita de l’Arrel i els capgrossos 
de Sant Just, una batucada i la projecció d’un 
vídeo en el que Soledad Sans i Serafini explica 
en primera persona la història dels 40 anys 
del Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau. 

L’equipament, on també hi tindrà la seu 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Mas Lluí – Sant 
Just, actualment ubicada a l’Espai Mas Lluí del 
c. Rosa Luxemburg i que aquesta primavera ce-

lebra el seu 10è aniversari, durant els mesos de 
maig i juny oferirà tastets d’activitats diverses 
per a diferents públics. També,  a partir del 16 
de maig i fins al 30 de juny, es posa en marxa 
el servei d’aula d’estudi de 6 de la tarda a 2 de 
la matinada, tots els dies de la setmana.

La programació estable de l’equipament 
s’iniciarà a partir del mes d’octubre, i d’acord 
amb els resultats de l’enquesta que es va fer al 
barri a principi d’any. 

TASTETS D’ACTIVITATS AL NOU CENTRE CÍVIC AL MAIG
Dl 16 Taller Aprenem a gestionar les nostres pors 17 a 20 h
Dt 17 Taller Tastet d’instruments 18 a 20 h
Dj 19 Taller per a famílies Massatge per a nadons 10.30 a 12.30 h
Dv 20 Taller per a famílies Mini músic 17 a 18 h i de 18 a 19 h
Dl 23 Taller Tastet d’instruments 18 a 20 h
Dt 24 Espai de joc Jocs per a infants 17 a 18 h i de 18 a 19 h
Dc 25 Taller Estilisme 18 a 19.30 h
Dj 26 Conte Tupinamburga Conte i taller sobre herbes remeieres 18 h
Dv 27 Taller Pilates 18 a 19.30 h
Dl 30 Taller Monogràfic de risoteràpia 18 a 19.30 h

TEMA DEL MES
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EQUIP DE GOVERN

EL XIP
FUNCIONA
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

He de confessar el meu escepticisme quan ara fa 5 anys ens 
van explicar que hi havia un sistema alternatiu al porta a porta que 
garantia alts percentatges de reciclatge. Per aquest motiu vaig voler 
visitar -juntament amb diferents alcaldes, regidors i personal tècnic 
de l’AMB-  alguns municipis de Guipuzkoa com Mondragon i Bea-
sain que havien estat pioners en la introducció d’aquest sistema de 
recollida de residus. 

L’entusiasme dels nostres interlocutors guipuscoans amb els re-
sultats obtinguts em van convèncer que el contenidor intel·ligent 
podia ser el sistema que, amb moltes menys molèsties que el porta a 
porta, ens permetés assolir uns nivells de reciclatge suficientment 
alts   per  evitar que Sant Just Desvern fos penalitzat en un futur 
proper amb elevats cànons d’abocament de residus, situació que 
ens  hauria portat bé a importants ajustaments pressupostaris (o el que 
és el mateix, a reducció de serveis públics) o bé a increments fi scals.   

De fet, en previsió del futur que ens espera, la gran majoria de 
poblacions catalanes ja estan començant a preparar la implementació 
de canvis en els seus sistemes de recollida de residus. Algunes opten 
pel porta a porta, moltes d’altres pel contenidor intel·ligent. Perquè en 
aquest cas, governi qui governi, ningú no vol fer pagar més impostos 
a la seva població ni tampoc reduir serveis públics, i menys en un 
context de difi cultats econòmiques com el que es preveu actualment. 

Però més enllà de les qüestions pressupostàries i fiscals, que 
tenen una importància evident, cal ressaltar que l’increment del 
reciclatge és una de les principals polítiques que des del món 
local podem fer per lluitar contra el canvi climàtic. No s’hi val a 
sensibilitzar-nos cada cop que hi ha una cimera internacional contra 
el canvi climàtic i després no estar disposats a assumir els costos, per 

VINC-I-CINC ANYS DE CASAL

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

petits que siguin, d’impulsar polítiques efectives contra l’escalfament 
de la Terra. 

Faig aquesta refl exió perquè  soc conscient que hi ha gent a qui no 
agrada haver d’obrir els contenidors d’escombraries amb una targeta. 
Una part de les crítiques provenen  del temor que amb la targeta l’ 
administració podrà controlar els nostres hàbits de consum. Ja he 
manifestat en diverses ocasions que aquest control és impossible amb 
les targetes. Es pot controlar si  se separen o no els residus, ja que 
si  se separen el contenidor del rebuig s’obre amb poca freqüència. 
D’aquesta forma podrem fer en el futur campanyes de sensibilització 
i informació focalitzades en aquells indrets on s’observen elevades 
obertures del contenidor gris. Però vull deixar molt clar que en cap 
cas es pot controlar què es consumeix o es deixa de consumir  a 
les llars de Sant Just Desvern. 

I una altra part de les crítiques provenen  del fet que la gent no 
veu la utilitat en aquest sistema de recollida de residus. I en aquest 
sentit admeto que de ben segur que des de l’Ajuntament no hem sabut 
explicar sufi cientment bé les seves bondats. Sigui com sigui, ja sabeu 
que el contenidor intel·ligent es va introduir com a prova pilot al 
barri de la Miranda. Doncs bé, les dades de què disposem indiquen 
que aquest barri està reciclant un 12% més que la resta del municipi.  
Fins i tot suposant que anteriorment aquest barri ja reciclés per sobre 
de la mitjana, la diferència és tan substancial que és evident que la 
introducció del xip ha ajudat a incrementar el porcentatge de reciclatge. 

Si els percentatges de reciclatge del barri de la Miranda s’estenen 
a la resta del municipi, assolirem amb escreix la xifra del 65% de 
reciclatge, objectiu pel qual es van introduir els xips als contenidors. 

Malgrat les incomoditats o dubtes que el nou sistema de recollida 
de residus us pugui generar, us demano la vostra col·laboració per 
poder assolir plegats el repte d’arribar al 65% de reciclatge a tot el 
municipi i estalviar-nos les conseqüències econòmiques i ambientals 
de no  aconseguir aquest objectiu. Gràcies!

Aquest 2022 estem d’aniversari. El Casal de Joves celebra els 
seus vint-i-cinc anys. 

En aquest Butlletí, a les planes centrals, trobareu totes les activi-
tats previstes per celebrar com toca aquests vint-i-cinc anys i, també, 
perquè conegueu el Casal i tot el que ofereix per a gent adolescent, 
jove i no tan jove. 

I és que en aquests vint-i-cinc anys pel Casal han passat ja 
moltes generacions de persones que han participat de les seves 
activitats, dels tallers i cursos, dels concerts i espectacles, del servei 
de mobilitat, del punt d’informació juvenil, dels espais de trobada de 
tarda... També és un espai que ha vist néixer entitats diverses, de 
música, artístiques, culturals, totes elles responent a les necessitats 
i les inquietuds de la gent jove.

El Casal ha sigut un espai de trobada i de descoberta. Un espai 
on conèixer gent nova, crear amistats, créixer i aprendre, guanyar 
autonomia i confi ança i, també, per passar-s’ho bé. 

I aquesta ha sigut una aposta política pionera, destinant-hi 
recursos per poder tenir un Casal a l’altura de les necessitats, unes 
necessitats que han anat canviant, i molt, durant tots aquests anys. I és 
que el Casal és un projecte resilient, que aconsegueix connectar 
amb la gent jove i s’adapta a les noves realitats, element clau en una 
etapa de la vida on el canvi és present en el dia a dia. 

No voldria deixar perdre l’ocasió per agrair a les persones pro-
fessionals que estan i han estat darrere d’aquest projecte, han fet, 
i continuen fent, molt bona feina. També donar les gràcies a totes 
les persones joves que s’hi han vinculat al llarg de tots aquests anys. 

En defi nitiva, el Casal ha definit de forma clara el Sant Just 
que coneixem, acompanyant desenes de generacions i deixant una 
empremta inesborrable en totes i cadascuna d’elles. I només em 
queda animar les generacions que venen i que vindran, que s’apropin 
al Casal, que se’l facin seu i que el gaudeixin durant molts anys més. 
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Quina és la teva voluntat amb la Junta i 
amb l’Ateneu?

La Junta anterior ens ha deixat un camí 
molt pla, ha fet molt bona feina i hem trobat 
l’Ateneu en una situació immillorable per 
començar a fer coses.  A partir d’aquí som 
molt ambiciosos i en tenim moltes ganes.  
Quan vam començar a treballar en la candi-
datura teníem dues voluntats clares:  d’una 
banda, que hi hagués gent jove, i d’una altra, 
dones que en formessin part, i totes dues les 
hem assolit. De fet, la primera ambició era 

que la presidència fos una dona, i encara 
que en aquesta ocasió no ha pogut ser, 

comptem amb dues vicepresidències 
liderades per dones, la Marta Ma-

laret i l’Elisenda Coderch.  També 
som conscients  que el relleu ge-
neracional és molt complicat per 
tot el que implica fer una tasca 

com aquesta, però esperem que 
la llavor que hem sembrat ara doni 
fruits en un futur. 

Un dels reptes més immediats és 
la renovació de la sala municipal.  

Ja estem parlant amb l’Ajun-
tament a fi de dissenyar 

un conveni per partici-
par activament en la 

gestió d’aquest nou 
espai i que per les 
seves característi-

ques obre grans 
possibilitats a 

la realització 
de moltes 

a c t i v i -
tats.  

Ens pots explicar alguna vinculació 
santjustenca prèvia  amb altres entitats 
o associacions municipals?

Fa 41 anys que juntament amb la meva 
família soc veí de Sant Just, encara que per 
la meva tasca professional no m’he pogut 
implicar gaire en temes locals fins que em vaig 
jubilar.   Durant sis anys vaig ser president del 
que aleshores era Convergència a Sant Just 
i per aquesta vinculació vaig ser regidor de 
l’Ajuntament durant una legislatura, fins que 
fa tres anys ho vaig deixar.  A partir d’aquí, 
vaig incorporar-me a la secció de l’Orfeó Enric 
Morera de l’Ateneu com a cantaire, on des del 
primer moment m’he sentit molt acollit.  El 
fet de formar part de l’Orfeó m’ha fet conèixer 
i estimar el conjunt de l’entitat.

Què ens pots avançar  de la celebració de 
la Setmana de l’Ateneu, que se celebra 
aquest mes de maig?

Els propers 27, 28 i 29 de maig, l’Ateneu 
celebra la Festa Major.  Seran tres dies inten-
sos en què obrirem les portes de bat a bat per 
oferir activitats i espectacles de gran qualitat.

Brindarem l’oportunitat de fer una visita 
guiada teatralitzada pels espais de les nostres 
Seccions per tal de donar a conèixer amb detall 
aquesta gran família que és l’Ateneu.

Destaquem del programa el 1r. Memorial 
Santi Solano, cofundador del grup Les Xibe-
ques, que als anys setanta van sorgir des de 
l’Ateneu per organitzar diferents actes de caire 
festiu, partint del teatre.

Aquest memorial ens portarà espectacles 
per a infants i adults amb Pep Callau, gestor 
d’autèntiques catarsis de bon rotllo i Pepa 
Plana, actriu i pallassa catalana, així com un 
nou espectacle musical dels artistes locals de 
Mare Meva Companyia.

Consulteu el programa detallat a la web 
de l’Ateneu i animeu-vos a participar.   Entre 
tots, continuarem fent Cultura!

Enhorabona per la teva elecció com 
a president de l’Ateneu el passat 12 
de març. Quines són les persones que 
t’acompanyen en aquesta nova etapa?

Aquesta junta va néixer d’una candida-
tura formada per gairebé una quarantena de 
persones implicades de manera diversa amb 
l’Ateneu, que hem treballat per donar forma a 
un projecte de futur amb complicitat,  il·lusió 
i  moltes ganes. 

Estem actuant en funció dels diferents 
nivells d’implicació de totes les persones 
que hi participen.  Un primer nivell 
amb les persones que estaven dis-
posades a formar part de la Jun-
ta, un segon nivell de persones 
molt properes al projecte, però 
que per la seva situació per-
sonal o de feina no en podien 
formar part, i un tercer nivell 
de persones que col·laboraran 
de forma esporàdica, en funció 
de la seva experiència concreta,  
bé en l’àmbit personal o pro-
fessional.

De moment, hem es-
tablert quatre àrees 
diferents de treball 
amb les seves 
corresponents 
subàrees que 
és on més 
s’implicaran 
els col·labo-
radors ex-
terns que 
comentava 
abans. 

ENTREVISTA DE

MIQUEL OBRADÓ I DALMAU, NOU PRESIDENT DE L’ATENEU DE SANT JUST DESVERN

Els propers 27, 28 i 29 de maig, l'Ateneu celebra
la Festa Major amb activitats i espectacles de
gran qualitat
En Miquel Obradó i la seva Junta Directiva
encaren aquest projecte amb complicitat, il·lusió
i moltes ganes
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Tot i la pluja, Can Ginestar va ser no-
vament punt de trobada de roses, llibres, 
activitats i ciutadania el 23 d’abril. Es van 
realitzar diferents tallers i es van recupe-
rar les sardanes, que els anteriors anys, a 
causa de la COVID no es van poder fer. 

Però la celebració de la diada va co-
mençar uns dies abans, amb activitats 
literàries, els premis de poesia i prosa 
de català, presentació de llibres i expo-
sicions. 

Sant Just recupera la diada de 
Sant Jordi a Can Ginestar
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Ampliació de les aules d’estudi OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER 
A LES AJUDES SOCIALS DE L’IBI Amb la inauguració del Centre Cívic 

Soledat Sans i Serafini, Sant Just guanya un 
nou espai destinat a aules d’estudi amb 62 
places. Les altres aules estan situades a la 
Biblioteca -amb un aforament de 82 per-
sones-, i al Casal de Joves -20 persones-. 

El nou espai s’obre el dilluns 16 de 
maig, i al llarg dels mesos de maig i juny 

només tancarà les portes els dies 23 i 24 
de juny, obrint també els caps de setmana. 

Per primera vegada, hi haurà tres 
espais d’estudi a tres barris diferents, 
amb horaris de matí, tarda i matinada. 
La proposta ha estat treballada amb tots 
els grups municipals. 

L’1 de maig s’obre la convocatòria de les ajudes 
socials relatives a l’Impost sobre Béns Immobles, 
calculada sobre l’IBI de 2021. El termini de pre-
sentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny.

Es poden beneficiar d’aquesta acció les 
persones propietàries o llogateres d’un ha-
bitatge a Sant Just Desvern, que sigui la seva 
residència habitual.  Les persones interessades 
poden presentar la sol· licitud en línia o de 
forma presencial.

L’Ajuntament anualment atorga aquests 
ajuts a persones i famílies amb pocs recursos 
o que tenen dificultats econòmiques per 
tal d’ajudar-les amb el finançament parcial 
de les quotes corresponents a l’Impost sobre 
Béns Immobles. 

A santjust.cat es poden consultar les bases 
i la documentació que cal emplenar. 

CASALS D’ESTIU DE
SANT JUST 2022

Ja està disponible l’oferta d’acti-
vitats i casals d’estiu organitzats per 
equipaments i entitats del municipi. 
El ventall d’opcions és molt variat i les 
famílies poden triar entre propostes 
de diverses temàtiques adreçades a in-
fants i joves de 3 a 18 anys anys. A més, 
el Centre Cívic Joan Maragall, Can 
Ginestar i els Cursos Municipals d’Arts 

Plàstiques organitzen monogràfics i 
cursos d’estiu per a persones adultes. 

Tota la informació d’activitats i 
Casals d’Estiu a santjust.cat

Les famílies que necessitin ajuda 
econòmica per poder participar en al-
guna de les propostes, poden sol·licitar 
una beca a l’Ajuntament, des d'avui 
mateix. L’ajut s’ha de demanar a través 
del Servei d’Acollida de l’Ajuntament 
o del professional referent de serveis 
socials.. 

Els projectes Envasar el temps de Carme Malaret, i Awen de la 
Laura Pont, van ser les dues propostes guanyadores de la primera 
convocatòria d’ajuts per al foment de la creació artística.

Awen és un duet d’arpa i veu format per Mateu Bauçà (ar-
pista) i Laura Pont (cantant). El seu repertori d’estils i procedèn-
cies variades, busca transportar el públic a un món nostàlgic, oníric 
i emotiu. Amb el suport de l’ajut rebut per l’Ajuntament, des 
d’aquest mes d’abril Awen ja està enregistrant alguns dels te-
mes del seu repertori i farà a la tardor farà un videoclip. El ro-
datge es preveu per al primer cap de setmana d’octubre i l’escenari 
serà l’entorn natural de Sant Just Desvern. Per aquest clip tenen la 
sort de comptar amb el Vilo Torralvo (director), la Laura Coderch 
(directora de fotografia), el Nil Nebot (director artístic) i el Carles 
Serraima (fotògraf ). 

El projecte Envasar el temps és una iniciativa de l’Espai de 
Lliure Creació Carme Malaret  que vol motivar a persones i a 
col·lectius a participar en la proposta d’envasar aquell moment 
o moments que es volen preservar i donar-li una connotació de 
perdurabilitat. Cada persona se li proporcionarà un envàs de vidre 
transparent dins el qual hi podrà posar qualsevol cosa tangible o in-
tangible que es vulgui preservar: objectes, papers, líquids, etc. En 
una segona etapa, aquests relats envasats es faran públics en una 
mostra expositiva a l’Espai. La suma de les singularitats conforma-
ran una obra unitària amb la voluntat de permanència en el temps.

El projecte es presentarà el 5 de maig, a les 19.30 h, i es reparti-
ran els pots per envasar. 

Durant el 2022 es tornarà a aprovar la convocatòria per a la 
nova concessió d’aquests ajuts.

En marxa els projectes guanyadors dels ajuts per al 
foment de la creació artística 
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Omplim Sant Just d’activitats
infantils i familiars amb el programa
PRIMAVERA D’ESTIU

Des de principis de maig i fins al mes 
de juliol s’han organitzat un gran nombre 
d’activitats infantils i familiars que tin-
dran lloc els caps de setmana a diferents 
espais del municipi. 

PRIMAVERA D’ESTIU es presenta 
amb propostes molt atractives com dansa, 
màgia, tallers, gegants, jocs, espectacles 
amb música i aigua o teatre, i es podrà 
gaudir a molts indrets de Sant Just, com 
la Biblioteca, els parcs del municipi, l’Ate-

Jaume Plensa, pregoner 
de la Festa Major que se 
celebrarà del 3 al 7 d'agost

Guardeu-vos aquestes dates per gau-
dir de cinc dies de festa amb activitats 
esportives, culturals, artístiques i d'en-
treteniment per a tots els públics.

El pregó d'enguany, tret de sortida 
de la Festa Major, anirà a càrrec del 
prestigiós escultor i veí de Sant Just, 
Jaume Plensa, que recentment ha es-
tat guardonat per l'Institut d'Estudis 
Catalans amb el Premi Prat de la Riba, 

per la projecció internacional de la 
seva obra.

Una mostra la trobem al Parc de la 
Rambla del municipi, amb l'escultura 
"Chloe" cedida per l'artista.

El govern està treballant la proposta 
d’activitats de forma participativa amb les 
entitats, col·lectius i serveis municipals 
per fer recuperar activitats tradicionals 
d’altres anys i incorporar-ne de noves. 

neu  o el nou Centre Cívic Soledat Sans i 
Serafini a Mas Lluí. 

La nova programació familiar pels 
mesos de maig, juny i juliol és fruit de 
l’acord de pressupostos amb Endavant 
Sant Just. La voluntat és impulsar un nou 
cicle de programació familiar el darrer 
trimestre de l’any.

Aquesta programació és possible amb 
la col·laboració d’entitats, col·lectius i ser-
veis municipals que aposten per reforçar 

la participació d’infants, adolescents i 
famílies a activitats lúdiques i culturals 
del poble. 

Les cites seran de divendres a 
diumenge principalment, i es fa una 
aposta pels diumenges d’estiu a la 
tarda al Parc Maragall per generar 
un espai estable de trobada familiar 
aquesta temporada.

El detall amb els horaris i la progra-
mació es pot consultar a santjust.cat. 
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Parades comercials, 
restauració, actuacions, tallers 
i cultura a la Festa del Comerç

L'Ajuntament de Sant 
Just, amb la col·laboració 
de les associacions Des-
vern Comerç i Empresa i 
Dona i Empresa, organit-
zen una nova edició de  la 
Festa del Comerç el 8 de 
maig al parc Maragall, 
de 10 a 22 h. La jornada 
comptarà amb paradetes, 
tallers, activitats per als 
infants, música i cultura 
popular, gràcies a la impli-
cació de diferents entitats 
locals. 

Durant tot el dia, els 
comerços obsequiaran 
amb plantes per cada com-
pra que es faci en qualse-
vol de les seves carpes, fins 
a exhaurir existències.  

Les persones que viatgin en autobús, a 
la nit, amb la línia N12 i que hagin de baixar 
a Sant Just Desvern, podran demanar a la 
persona que condueixi que aturi l’autobús 
en un lloc diferent de les parades establertes. 
Aquest nou servei va adreçat a totes les per-
sones, especialment a les vulnerables, perquè 
puguin baixar en el lloc que se sentin més 
segures i més properes a la seva destinació. 
A Sant Just, les zones de parades de baixada 
a demanda estaran delimitades entre l'eix de 
la ctra. Reial i l'av. de la Indústria. 

TRAMS DE BAIXADA A DEMANDA 
AL NITBUS PER PROTEGIR LA
SEGURETAT DE LA CIUTADANIA 
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Arriba a Sant Just “El món reflex”, la segona de les 
tres exposicions multidisciplinàries 2022MONS

Aquest mes de maig, i fi ns a mitjans de juliol, MONS
ens convida novament a fer un viatge a través de les di-
mensions insòlites dels mons múltiples que ens envolten, 
un món interior de cadascun de nosaltres, però obert 
a la infi nitat de mons que representem tots plegats. A 
la mostra s’hi podran veure obres dels artistes:  María 
María Acha-Kutscher, Alfonso Alzamora, Mar Arza, 
Alberto Peral, Dominica Sánchez i Pete Sans.

En aquesta segona edició, “El món reflex"  investiga 
la part relacional de l’art amb sis artistes que presenten 

els seus projectes i que generen binomis creatius, pels 
quals cadascun d’ells relaciona el seu univers creatiu 
amb la creació d’un altre artista participant. 

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

Artista visual feminista que presen-
ta imatges de fort impacte visual. María 
María com a activista utilitza tècniques 
publicitàries i presentarà 3 afi txes (pòsters) 
dissenyats per a aquesta mostra.

Escultor amb forta presència del 
concepte en les seves obres.  Presenta tres 
peces que observen la idea del buit i el ple.

Artista pintor que progressivament 
ha anat derivant com a escultor i darre-
rament com a escriptor i que presenta un 
tríptic monocrom i una escultura.

Artista pintora i també escultora que 
presentarà tres peces en paper amb imatges 
d’una geometria i cromàtica molt potent.

Artista visual molt centrada en l’ús 
del llenguatge com a eina artística i que 
presenta un vídeo i una peça matèrica.

Artista i creador amb molts projectes rela-
cionats amb el disseny industrial i d’objectes i 
presenta una cadira icònica que es mou en la 
delicada frontera entre l’art i el disseny.

MARÍA MARÍA ACHA-KUTSCHER (1968)

ALBERTO PERAL (1966)

ALFONSO ALZAMORA (1951)

DOMINICA SÁNCHEZ (1945)

MAR ARZA (1976)

PETE SANS (1947)

EL MÓN REFLEX 
A l’Espai MercArt de 
Sant Just Desvern
Del 7 de maig fi ns al 16 
de juliol de 2022

EL BUTLLETÍ ABRIL 2022 11



EL CASAL DE JOVES 
CELEBRA 25 ANYS COM 
A REFERENT DEL JOVENT 
(1997 – 2022)

El Casal de Joves va obrir les seves 
portes l’octubre del 1997 després d’un 
llarg procés i fruit de la demanda del jo-
vent i les entitats juvenils de Sant Just 
per tenir un espai adient on dur a terme 
les seves activitats. L’antic Casal, El Pa-
rador, se’ls havia quedat petit.

De seguida la seva programació es 
va anar emplenant de diverses propos-
tes, i els diferents espais es van omplir 
de vida i es van començar a utilitzar de 
forma habitual. 

“Aquest és un any especial i diferent 
per a tots i totes els que hem format i 
formem part del Casal de Joves. Com 
s’acostuma a dir, 'fem un quart de segle' i 
ens fa molta il·lusió celebrar-ho amb tota 
la gent que ha participat en aquest pro-
jecte al llarg de la seva trajectòria. Gent 
que ens ha donat molt i, sobretot, di-
verses generacions de joves que han fet 
seu l’equipament i als i les quals només 
podem dir: moltes gràcies per totes les 
experiències viscudes!”, destaca l’equip 
d’educadors i educadores del Casal. 

Des de l’inici, el treball amb les enti-
tats juvenils del municipi i amb els di-
ferents grups de jovent no associats, i la 
seva dinamització i participació, han es-
tat peces fonamentals a l’hora d’elaborar 
l’oferta d’activitats. A través d’aquestes 
pàgines és de justícia recordar i fer una 
menció especial a totes les que han pas-
sat per l’equipament al llarg d’aquests 
anys: AEMLK, Esplai Ara Mateix, Cine-
club utopia, ½ mm, Karts de Coixinets, 
Músics de Sant Just, Re-7, Loud Music, 
Noctàmbules, Mai, l’Òvul, Espai Lila, 
Dimonis, Drac de Sant Just, Bandanda-
rà, Medinium Tremens, Telenoika, Sco-
oters Run, Festival La Vall, Alnus, AIS.
com, Grup de pintors de Grafi ttis, Grup 
de Break Dance, Can Llumat, Futbol Bo-
tons, Casa Regional de Extremadura, As-
sociació Astronòmica, Sant Just Solidari, 
Justícia i Pau, Acció Solidària i Logística, 
RID-4, CAL i Plataforma La Vall.

Com a resultat d’aquesta feina van 
anar sorgint activitats emblemàtiques 
com el Cabaret Artístic, les Jams Sessi-
ons, Festruc, l’Òvulus Scènicus, el Dia 
de la Música, el Lliurament de Premis 
de les Curses de Karts de Coixinets, els 
diferents Festivals de Grafi tti, els Con-
cursos de Curmetratges de l’Òvul, l’En-
glish Day, Halloween, Carnestolfest, 
festivals de circ, musicals, etc. Així com 
les organitzades en el marc de la Festa 
Major o les Festes de Tardor, on el Casal 
de Joves sempre hi ha estat present.

Les persones joves han pogut gaudir 
des de l’inici d’una oferta permanent 
de cursos trimestrals tant per a me-
nors com per a majors d’edat, del Ca-
sal d’Estiu adreçat al jovent d’entre 12 i 
18 anys, d’un servei d’informació a tra-
vés del Punt d’Informació Juvenil (Just 
al Punt), dels Bucs d’Assaig, de la Sala 
del Punt de Trobada on es troba la Lu-
doteca i l’Espai de Relació, d’una Aula 
d’Estudi durant les èpoques d’exàmens 
i sales on fer els deures durant tot l’any, 
d’un servei de cessions i lloguer de sa-
les i, fi nalment, del Servei de Mobilitat 

Internacional Juvenil, a través del qual 
han gaudit de la possibilitat de partici-
par en projectes europeus de tota mena.

La façana i l’interior del Casal 
de Joves han estat també una icona 
de la manifestació de l’art urbà molt 
present al municipi. Diferents grups 
d’artistes joves han plasmat a través de 
diferents grafi ts les seves pintures i han 
convertit l’edifi ci en una peça pictòrica 
de referència.

Just Fosalva
Regidor de Juventut

“EL CASAL DE JOVES S’HA 
INTEGRAT EN LA VIDA DEL MU-
NICIPI; FORMANT PART DE LA VIDA DEL 
JOVENT, DEL TEIXIT ASSOCIATIU I DE TOTS 
ELS AGENTS QUE S’HI IMPLIQUEN, CREANT 
UN ESPAI DE TROBADA ÚNIC. EL CASAL HA 
FORMAT I FORMA PART DE LA VIDA DE MOL-
TA GENT I HA AJUDAT A DONAR FORMA AL 
SANT JUST QUE CONEIXEM.”
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Tota aquesta activitat ha estat pos-
sible també gràcies a la coordinació 
amb el la resta de serveis i equipa-
ments municipals i personal tècnic 
de referència, amb els centres educa-
tius, amb diferents organismes de la 
comarca del Baix Llobregat, i amb la 
resta del teixit associatiu i cultural de 
Sant Just.

És per tots aquests motius que 
aquest aniversari esdevé tan especial, 
perquè ha estat gràcies a la participa-
ció de molta gent que ha fet possible 
arribar fi ns aquí. Per això s’han pro-
gramat diferents accions de celebració 
al llarg de tot el 2022. Algunes ja s’han 
dut a terme, com la pancarta que lluu 
a la façana on s’anuncia l’aniversari, 
també l’acte d’homenatge a les dones 
més rellevants d’aquests 25 anys que es 
va fer coincidint amb el 8 de Març, i al 
més d’abril el sopar commemoratiu on 
es va convidar aquelles persones, enti-
tats i persones treballadores que han 
omplert de vida el Casal de Joves. 

La celebració de
l’aniversari
continuarà amb
més activitats fins
a final d’any

Al juny, coincidint amb el Dia In-
ternacional de la Música es farà també 
un homenatge als grups que han passat 
pels Bucs d’Assaig; durant la Festa Ma-
jor està pensat fer un Scape Room temà-
tic d’aquests 25 anys. A l’octubre es durà 
a terme l’acte institucional coincidint 
amb la data de la seva obertura, durant 
el qual recordarà les persones que han 
estat al capdavant del projecte i que han 
estat responsables de la seva existència. 
I, fi nalment, al desembre se celebrarà 
l’acte de cloenda del 25è aniversari.

“Com veieu només hi ha motius de 
celebració! I és que el Casal de Joves ha 
esdevingut amb el temps un equipament 
de referència per a molts i moltes jo-
ves en el qual ha pogut fer realitat les 
seves propostes i han trobat un espai 
on compartir, crear i créixer. Per a les 
persones que hi hem treballat ha estat 
tot un luxe, de veritat!”, afegeix l’equip 
d’educadors i educadores del Casal. 
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NOTÍCIES BREUS

Sant Just celebra el Dia 
Internacional de la Dansa

Treballs de millora a
la via pública

Aquest mes de maig s’inicien els treballs de millora del 
carrer Santa Teresa, entre Creu i Major, i del passatge Sant 
Lluís. Ambdós projectes suposen habilitar una plataforma 
única, amb calçada i voreres al mateix nivell, la qual cosa 
prioritzarà les persones vianants per sobre dels vehicles. 
També es farà la renovació del paviment i la xarxa superfi cial 
de sanejament de les dues vies. 

El Parc Iulia Quieta de Mas Lluí va ser escenari del Dia de la Dansa 
2022, que se celebra internacionalment el 29 d'abril. 

L’acte, en què es va llegir el manifest del Dia Internacional de la 
Dansa, va comptar amb la participació de les escoles i grups de ball 
del poble: Tutuguri, l’Espai de Dansa Marta Roig, l’Escola de Dansa 
Renata Ramos París i el el grup de ball Raquel Rubiales de l’Associ-
ació d’Amics del Barri Sud, l'Esbart Sant Just de l'Ateneu, el grup de 
claqué de l'Ateneu i Balls de Saló de l'Ateneu. 

Nou horari de l’ORGT
A partir del 2 de maig, l’Ofi -

cina de Gestió i Recaptació Tri-
butària torna a oferir el mateix 
horari d’atenció al públic que te-
nia abans de la pandèmia, de 8.30 
a 14 h. L’Ofi cina de la Diputació 
de Barcelona es troba al passatge 
de Sant Lluís, número 6 (al costat 
de l’Ajuntament).

Nova 
edició del 
Triatló 
infantil de 
Sant Just 

L'3SCOLA i el CN-
SantJust organitzen el 
22 de maig la 8a edició 
del Triatló infantil de 
Sant Just i esperen una 
alta participació perquè 
serà un gran matí d'es-
port i diversió entre joves 
triatletes vinguts d'arreu.  

Nova web de la biblioteca 
Joan Margarit

Des de Sant Jordi, la biblioteca Joan Margarit compta amb 
una nova web, a través de la qual es poden consultar els serveis, 
el fons, l’agenda i fer tràmits en línia, entre d’altres funcions. 

8triatló

22maig 2022
Sant Just Desvern

infantil
+ sèrie escolar
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NOTÍCIES BREUS

VINE A CELEBRAR LA 
SETMANA SENSE FUM!!!  

Una vida saludable és una 
vida sense tabac. Deixar de fu-
mar millora la teva salut i la de 
les persones que t’envolten.

DIJOUS DIA 2 DE JUNY
MATÍ: Camina i balla
 A les 10 h 
·  Esplanada davant del Centre 

d’Atenció Primària (CAP).
·  Caminada popular amb dos 
recorreguts: 4km i 1,5km. 
Cal inscripció prèvia al CAP.
Podeu portar les vostres mas-
cotes.

 A les 11.30h 
·   Sorteig de regals i classe de 

Zumba.

TARDA: La festa dels sentits
 A les 17 h 
·  Esplanada davant del Centre 

d’Atenció Primària (CAP).
·  Berenar popular amb xocola-

tada i fruita (fi ns acabar exis-
tències).

·  Tallers per a infants: Desco-
brim què hi ha al darrera de 
cada olor?

Deixem anar la imaginació tot 
pintant amb guixos de colors.

Organitza: Ajuntament, Centre 
d’Atenció Primària i col·laboren, 
Associació de Veïns Barri Sud, 
Comissió de Festes Barri Nord, 
AFA Marrecs, i altres entitats. 

Activitats
del Dia
Internacional 
de la Dona

A principi d’abril es 
van dur a terme dues de 
les activitats organitzades 
amb motiu del 8 de març i 
que es van haver d’ajornar 
a causa de la pluja. Així, 
el diumenge 3 es va fer 
una jornada en la qual es 
va celebrar una sessió de 
ioga que va aplegar una 
seixantena de dones, i tot 
seguit un acte per donar a 
conèixer els plànols de la 
futura Casa de les Dones 
de Sant Just, en el marc 
de la qual també es va fer 
una xocolatada i es van 
poder deixar missatges 
feministes. 

L'any 2021 es van posar 120
sancions a persones que conduïen vehi-
cles elèctrics, s i en el que portem d'any 
28 més. Per seguretat i per una bona 
convivència, cal respectar la normativa.

VIU SENSE FUMAR I COMENÇA A SUMAR

XXIII
SETMANA
SENSE FUM

25 - 31  MAIG

2022

aire net

LLIBERTAT olfacte
SALUT GUST somriure

PREVENCIÓsolidaritat

RENDIMENT FÍSIC
temps ESTALVI

Comparteix fotos de la campanya amb

#SumaSalut   #ssfcat22

PER SEGURETAT, SI CIRCULEU 
AMB PATINET ELÈCTRIC 

O VMP HEU DE SABER QUE…

D’acord amb la nova normativa de la DGT, que va entrar en vigor el 21 de març de 2022, i de l’Ordenança municipal reguladora 
de la circulació de bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes.

CAL TENIR 16 ANYS 
O MÉS

NO PODEU CIRCULAR 
PER VORERES, PASSOS 
DE VIANANTS NI ZONES 

DE VIANANTS

NO ESTÀ PERMÈS 
PORTAR ALTRES

PERSONES AL PATINET

L’ÚS DEL CASC 
ÉS OBLIGATORI

Heu de circular 
per carril bici o, en
cas que no n’hi hagi, 
per la calçada

Heu de complir les 
normes de circulació 
(inclosa la normativa 
sobre alcohol 
i drogues)

No podeu circular 
a més de 25 km/h

Heu de portar llums 
o elements reflectors

No podeu fer servir 
auriculars ni telèfons

No es pot circular 
per vies interurbanes, 
travessies, autopistes, 
autovies o túnels urbans
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EN FLAIX

El Celler de Can Ginestar acull fins al 13 de maig 

l’exposició “Art Botànica” de la Margarita Mascaró. Una 

mostra que presenta una trentena d’obres amb el món 

vegetal com a fil conductor. 

Un nombrós grup de persones de diferents edats va participar 

a la XII Caminada del Dia Mundial de l’Activitat Física, una 

activitat liderada pel CAP de Sant Just que convida fer exercici 

físic i tenir hàbits saludables. 

activitat liderada pel CAP de Sant Just que convida fer exercici 

Els Cursos Municipals d'Arts Plàstiques Gaudim CreanArt han 

recaptat 564€ amb la venda solidària d'obres donades per 

l'alumnat durant la Diada. Els diners es destinaran a persones i 

famílies de Sant Just amb necessitats a través de Càritas. 

famílies de Sant Just amb necessitats a través de Càritas. 

La santjustenca Bet Tost Sánchez, jugadora de la Selecció 
Catalana de Bàsquet, que aquest mes d'abril ha guanyat el 
Campionat d’Espanya celebrat a Huelva. Actualment, la Bet és 
jugadora del Bàsquet Almeda, després d’haver jugat, des de ben 
petita, al CB Sant Just.

Després de dos anys sense celebrar la festivitat Diumenge 

de Rams a causa de la pandèmia, enguany Sant Just va 

tornar a sortir al carrer per beneir les tradicionals palmes i 

branques de llorer. 

vegetal com a fil conductor. 

La jove veïna Helena Moragas continua sumant nous èxits en l’inici de 

la temporada de Triatló a nivell Europeu. La medalla d’or aconseguida 

a Portugal l’ha classificat pel proper Campionat Europeu Júnior que se 

celebra al maig a Polònia i pel Mundial al juny a Canadà. 
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FITXES D´EMPRESA

Yutes Natural Fabrics

Nombre de persones treballadores: 30

Any de constitució de l’empresa: 1996

“A Yutes ens dediquem al mercat tèxtil per 
a la decoració de la llar. La fabricació de 
teixits amb fibres naturals són el distintiu 
principal de l'empresa” 

L’Ajuntament recupera les visites presencials dels centres educatius 

a les dependències municipals. L’alumnat coneix de primera mà els 

diferents serveis i mantenen una trobada amb l’alcalde i el regidor 

d’Educació. A les imatges, els grups de 3r de primària de l’escola Canigó 

i de l’escola Montseny. 
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GRUPS MUNICIPALS

LES TREBALLADORES 
RECLAMEN MILLORES 
LABORALS PER DONAR UN 
MILLOR SERVEI
A LA CIUTADANIA

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 

Endavant Sant Just

LES TREBALLADORES 
RECLAMEN MILLORES 
LABORALS PER 
DONAR UN MILLOR 
SERVEI A LA 
CIUTADANIA

Sergi Seguí i Esteve
Grup Municipal

d’ERC

La nostra població és participativa i dinàmica. Per 
aquest motiu, disposar d’una xarxa d’equipaments 
culturals, cívics i socials és important a l’hora de 
canalitzar la participació de la població sigui de for-
ma individual o a través d’entitats, i donar resposta 
a tot tipus d’inquietuds. Des del govern municipal, 
hem apostat per fer més àmplia i diversa la xarxa 
existent i dinamitzar els equipaments actuals. 

Al barri de Mas Lluí, aquest mes obre el Centre Cívic 
Soledat Sans, que acollirà activitat programada per 
l’associació del barri i per l’Ajuntament. La progra-
mació s’ha dissenyat d’acord amb un procés de 
consulta ciutadana, i, fruit d’enquestes, el nou cen-
tre cívic acollirà un tast d’activitats diverses entre els 
mesos de maig i juliol. 

Al barri Centre, avancem en dos futurs equipa-
ments. És el cas de la rehabilitació de la Sala Gran 
de l’Ateneu, que arrenca les obres  ben aviat. En pa-
ral·lel, estem elaborant el Pla d’ usos de la nova sala 
amb la participació de persones expertes i entitats 
per disposar d’una programació estable en el futur. 
El segon equipament que també s’està impulsant és 
la masia de Can Freixes. Estem en la fase d’aprova-
ció del projecte de consolidació estructural de tota 
la masia i d’adequació de la Casa de la Dona a la 
planta baixa. Les obres podrien començar el darrer 
trimestre de l’any.

Al barri de La Plana-Bellsoleig, hi ha un altre pro-
jecte en marxa. Es tracta del nou equipament veïnal 
que s’ubicarà al parc de la Plana Padrosa, que s’ha 
dissenyat amb l’associació del barri per recollir totes 
les necessitats d’activitats i serveis. 

Al barri Sud, un dels equipaments que millora les 
instal·lacions és el camp de futbol. Les obres ja 
han començant i s’hi construeixen nous vestidors i 
s’incorporen dos camps de futbol 7 per disposar de 
més espais de joc i compactar els horaris d’entrena-
ments i de partits.

Pel que fa als equipaments ja existents, la seva 
millora es fa de forma contínua, ja sigui amb petites 
reparacions o manteniments específics en funció del 
desgast i l’ús. 

Una xarxa que creix i es consolida amb força i 
que implica un esforç inversor important per part de 
l’Ajuntament en benefici de la nostra participació 
activa com a poble.

CREIX LA XARXA
D’EQUIPAMENTS

Gina Pol i Borràs
Grup Municipal 
del PSC

Els grups municipals d’Endavant Sant Just, Esquerra 
Republicana, CUP – Amunt i la regidora no adscrita Anna 
Vilanova fem aquest article conjunt que trobareu repetit 
als nostres espais del Butlletí d’aquest mes de maig de 
2022.

Ho fem després d’haver-nos trobat amb els represen-
tants del personal municipal. Aquestes trobades han 
servit, entre d’altres coses, per constatar la manca de 
propostes de solució per part de l’Ajuntament en mol-
tes de les seves reivindicacions. Algunes d’elles gairebé 
històriques.

Es posa de manifest la poca organització i previsió a 
llarg termini pel  que  fa a la política de Recursos Hu-
mans.

A tall d’exemple, l’Organigrama de l’Ajuntament es va 
aprovar en el ple del 27 de febrer del 2020. Aquesta eina 
havia de permetre resoldre alguns dels riscos psicoso-
cials que es van detectar arran de l’estudi que es va fer 
el 2018 a requeriment d’inspecció de treball del 2017.

Un cop aprovat, el compromís va ser de presentar 
aquest organigrama a tota la plantilla. Amb el confi na-
ment derivat de la pandèmia de la Covid19 i del canvi d’ 
Alcaldia i de  Gerència, a hores d’ara aquesta presentació 
encara està pendent.

Una millor organització dels Recursos Humans i de les 
tasques comportaria una major implicació i compromís 
per part del personal que ja fa temps que està sobrepas-
sat. Aquesta sobrecàrrega fa que el personal de l’Ajunta-
ment no pugui desenvolupar la seva feina amb totes les 
seves possibilitats ni en els terminis que voldrien.

L’Organigrama és la peça clau per resoldre aquests 
problemes, ja que una bona direcció de cada un dels 
serveis optimitzarà i prioritzarà les feines de cada una 
de les persones que treballen a l’Ajuntament.

Cal que l’equip de govern dissenyi un organigrama 
d’acord  amb les necessitats actuals del municipi i que 
tingui prou recorregut per assumir les modifi cacions que 
hi pugui haver en la plantilla. Així mateix cal una actua-
lització de l’estudi de riscos psicosocials del 2018.

Un organigrama complet i actualitzat millorarà les 
condicions de treball de tota la plantilla i d’aquesta ma-
nera els serveis que rep el veïnat del nostre municipi.

Aleix Abadia, Pere Bosch, Josep Maria Cortés, Laia Flo-
tats, Montse Molinero, Sergi Seguí, Désirée Triler, Anna 
Vilanova.

Els grups municipals d’Endavant Sant Just, Esquerra 
Republicana, CUP – Amunt i la regidora no adscrita Anna 
Vilanova fem aquest article conjunt que trobareu repetit 
als nostres espais del Butlletí d’aquest mes de maig de 
2022.

Ho fem després d’haver-nos trobat amb els represen-
tants del personal municipal. Aquestes trobades han 
servit, entre d’altres coses, per constatar la manca de 
propostes de solució per part de l’Ajuntament en mol-
tes de les seves reivindicacions. Algunes d’elles gairebé 
històriques.

Es posa de manifest la poca organització i previsió a 
llarg termini pel  que  fa a la política de Recursos Hu-
mans.

A tall d’exemple, l’Organigrama de l’Ajuntament es va 
aprovar en el ple del 27 de febrer del 2020. Aquesta eina 
havia de permetre resoldre alguns dels riscos psicoso-
cials que es van detectar arran de l’estudi que es va fer 
el 2018 a requeriment d’inspecció de treball del 2017.

Un cop aprovat, el compromís va ser de presentar 
aquest organigrama a tota la plantilla. Amb el confi na-
ment derivat de la pandèmia de la Covid19 i del canvi d’ 
Alcaldia i de  Gerència, a hores d’ara aquesta presentació 
encara està pendent.

Una millor organització dels Recursos Humans i de les 
tasques comportaria una major implicació i compromís 
per part del personal que ja fa temps que està sobrepas-
sat. Aquesta sobrecàrrega fa que el personal de l’Ajunta-
ment no pugui desenvolupar la seva feina amb totes les 
seves possibilitats ni en els terminis que voldrien.

L’Organigrama és la peça clau per resoldre aquests 
problemes, ja que una bona direcció de cada un dels 
serveis optimitzarà i prioritzarà les feines de cada una 
de les persones que treballen a l’Ajuntament.

Cal que l’equip de govern dissenyi un organigrama 
d’acord  amb les necessitats actuals del municipi i que 
tingui prou recorregut per assumir les modifi cacions que 
hi pugui haver en la plantilla. Així mateix cal una actua-
lització de l’estudi de riscos psicosocials del 2018.

Un organigrama complet i actualitzat millorarà les 
condicions de treball de tota la plantilla i d’aquesta ma-
nera els serveis que rep el veïnat del nostre municipi.

Aleix Abadia, Pere Bosch, Josep Maria Cortés, Laia Flo-
tats, Montse Molinero, Sergi Seguí, Désirée Triler, Anna 
Vilanova.
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GRUPS MUNICIPALS

Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal 
de la CUP

LES TREBALLADORES 
RECLAMEN MILLORES 
LABORALS PER DONAR 
UN MILLOR SERVEI 
A LA CIUTADANIA

A principis d’aquest mes s’anunciava l’acord de la gratu-
ïtat de l’I2 a partir del curs 22-23 a les escoles bressol 
públiques per part del Departament d’Educació. Una molt 
bona notícia, en principi. I diem en principi perquè, davant 
d’aquest fantàstic titular, s’amaga una altra realitat. 
 En què consisteix l’acord? Senzill: a partir del curs que 
ve, els ajuntaments rebrem en concepte de quota d’es-
colarització 1.600 euros/plaça. Aquest número sorgeix de 
la famosa regla dels terços: un terç paga família, un terç 
Generalitat i un terç l’Ajuntament. Rebent aquesta quantitat 
els ajuntaments ja no cobrarem les quotes d’escolarització 
a les famílies. Quines coses no veiem de forma clara?
Aquesta decisió, que té un fort efecte sobre les escoles 
bressol que són dels ajuntaments, ha estat presa de forma 
unilateral, menystenint l’autonomia local. 
No reconeix els costos reals del servei d’escola bressol. 
La xifra de 1.600 euros està molt lluny de l’acordada fa més 
d’una dècada: 1.800 euros. És molt difícil d’entendre que, 
si fa deu anys es valorava un terç del cost a 1.800, ara 
valgui 1.600 euros, amb la millora de serveis i l’augment 
del cost de la vida. Això acabarà repercutint en el fet que o 
bé els ajuntaments ens haurem de gratar més la butxaca 
per tal d’assumir la diferència o bé en una baixada de qua-
litat per tal d’ajustar despeses. A Sant Just mantindrem la 
qualitat a pesar del sobrecost. 
Només es cobreix el cost d’escolarització, sense entrar en 
el menjador, l’acollida i d’altres serveis, generant confusió a 
les famílies amb el concepte gratuïtat. També és significa-
tiu que no s’incorporen   els recursos imprescindibles per 
a fer realitat l’educació inclusiva. Això és especialment re-
llevant en una etapa  en què la detecció i l’atenció precoç 
són claus per al desenvolupament dels infants.
Tampoc garanteix la universalitat. Fan gratuïta aquesta 
etapa però no ofereixen les places necessàries? És obvi 
que la gratuïtat atraurà  més famílies cap a la bressol i 
això suposarà tenir més places. Cal un finançament sufi-
cient, sostingut i planificat. I per últim l’equitat, mentre els 
ajuntaments apostem per la tarifació com un mètode just, 
la Generalitat aplica una gratuïtat que no arriba a tothom. 
Tindrem famílies benestants amb infants de dos anys amb 
l’escolarització gratuïta i famílies amb infants d’un any amb 
rendes inferiors pagant un preu públic.  Creiem que això no 
té cap sentit. 
Creiem en les escoles bressol municipals com a peça clau 
en el model educatiu i social i exigim més corresponsabili-
tat i respecte a l’autonomia local. 

Els grups municipals d’Endavant Sant Just, Esquerra 
Republicana, CUP – Amunt i la regidora no adscrita Anna 
Vilanova fem aquest article conjunt que trobareu repetit 
als nostres espais del Butlletí d’aquest mes de maig de 
2022.

Ho fem després d’haver-nos trobat amb els represen-
tants del personal municipal. Aquestes trobades han 
servit, entre d’altres coses, per constatar la manca de 
propostes de solució per part de l’Ajuntament en moltes 
de les seves reivindicacions. Algunes d’elles gairebé his-
tòriques.

Es posa de manifest la poca organització i previsió a 
llarg termini pel  que  fa a la política de Recursos Hu-
mans.

A tall d’exemple, l’Organigrama de l’Ajuntament es va 
aprovar en el ple del 27 de febrer del 2020. Aquesta eina 
havia de permetre resoldre alguns dels riscos psicosoci-
als que es van detectar arran de l’estudi que es va fer el 
2018 a requeriment d’inspecció de treball del 2017.

Un cop aprovat, el compromís va ser de presentar 
aquest organigrama a tota la plantilla. Amb el confina-
ment derivat de la pandèmia de la Covid19 i del canvi d’ 
Alcaldia i de  Gerència, a hores d’ara aquesta presentació 
encara està pendent.

Una millor organització dels Recursos Humans i de les 
tasques comportaria una major implicació i compromís 
per part del personal que ja fa temps que està sobrepas-
sat. Aquesta sobrecàrrega fa que el personal de l’Ajunta-
ment no pugui desenvolupar la seva feina amb totes les 
seves possibilitats ni en els terminis que voldrien.

L’Organigrama és la peça clau per resoldre aquests pro-
blemes, ja que una bona direcció de cada un dels serveis 
optimitzarà i prioritzarà les feines de cada una de les 
persones que treballen a l’Ajuntament.

Cal que l’equip de govern dissenyi un organigrama 
d’acord  amb les necessitats actuals del municipi i que 
tingui prou recorregut per assumir les modificacions que 
hi pugui haver en la plantilla. Així mateix cal una actualit-
zació de l’estudi de riscos psicosocials del 2018.

Un organigrama complet i actualitzat millorarà les con-
dicions de treball de tota la plantilla i d’aquesta manera 
els serveis que rep el veïnat del nostre municipi.

Aleix Abadia, Pere Bosch, Josep Maria Cortés, Laia Flo-
tats, Montse Molinero, Sergi Seguí, Désirée Triler, Anna 
Vilanova.

MOCIONS DEL PLE DE MARÇ 
DE 2022

Moció del regidor no adscrit per 
millorar el barri de les Basses de 
Sant Pere-Can Modolell

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

SOBRE LA GRATUÏTAT    
DE L’I2

Just Fosalva  i Sanjuan
Grup Municipal 
de Movem Sant Just En Comú
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IMPERFECTE

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

MILLORES LABORALS PER DO-
NAR UN MILLOR SERVEI 
A LA CIUTADANIA

Anna Vilanova
Regidora no adscrita

Jo soc " imperfecte", que no callo.
Soc el que crec en un Sant Just d'oportunitats per a tothom.
Aquell Sant Just fresc, pròsper i proper, obert als d'aquí i d’allà... 

sense pedigrí ni compte corrent.
Crec en els nostres Joves i és per això  que  cal fer polítiques 

amb més esforços des del nostre  Ajuntament, com la inserció 
laboral i el lloguer d'habitatge assequible 18-35 anys .

Sant just Desvern ha de ser el  municipi AVANTGUARDA del Baix  
Llobregat  en  serveis i infraestructures. 

Després  de 25 anys el govern  PSC/Podemos  està  satisfet amb 
un 6,5 de nota de la gestió  municipal. Santjustencs i santjusten-
ques, és l’hora del canvi amb Kiko Ferrer. Cal començar a fer el 
projecte pel #SantjustqueSomiem #som-hiSantjust 

Un Sant Jordi passat per aigua, núvols, sol. Gràcies per visi-
tar-nos 

Podreu veure les novetats del mes d'abril al QR de L'Eco. Gràcies

Els grups municipals d’Endavant Sant Just, Esquerra 
Republicana, CUP – Amunt i la regidora no adscrita Anna 
Vilanova fem aquest article conjunt que trobareu repetit als 
nostres espais del Butlletí d’aquest mes de maig de 2022.

Ho fem després d’haver-nos trobat amb els represen-
tants del personal municipal. Aquestes trobades han 
servit, entre d’altres coses, per constatar la manca de pro-
postes de solució per part de l’Ajuntament en moltes de les 
seves reivindicacions. Algunes d’elles gairebé històriques.

Es posa de manifest la poca organització i previsió a 
llarg termini pel que fa la política de Recursos Humans. “.....”

Pots continuar llegint els articles dels meus companys 
i companyes de la CUP, d’Endavant i 
d’ERC

NAR UN MILLOR SERVEI 

d’ERC

REGIDORAT NO ADSCRIT

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA Instagram #santjust

Les tres notícies més consultades del mes d'abril a 
Ràdio Desvern
1.  La passera que connectarà el barri de Mas Lluí amb 

el barri Sud per Collserola arribarà finalment a finals 
d'abril.

2.  S'endarrereix la instal·lació de la nova passera de
Mas Lluí.

3.  L’Ajuntament instal·larà una fotolinera amb punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics a l'Avinguda 
Generalitat davant de l’Escola Montserrat.

#collserola #carreteradelesaigues
#catalunyaexperience #descobreixcatalunya 
#raconsde_catalunya #discover_catalonia 

#elmeupetitpais #ok_catalunya #paisatges_
de_catalunya #quebonicaescatalunya 
#catalunyagrafi as #catalunya_indrets 

#descobreixcatalonia #afsantjust 
#afsantjustdesvern #santjust #santjustencs

SELECCIÓ DE TUITS ABRIL 2022

@ECanigo

Els i les nenes i nenes de 4t hem anat a "Les escoles" 

a gaudir d'una audició sobre l'evolució dels diferents 

instruments i estils de música. #SantJust 

@santjustcat #música

@OFabregues

El historiadors santjustencs, veïns i  @santjustcat

 sentim el traspàs del pare Josep Massot a.c.s de 

@montserratinfo a qui sempre agrairem la publicació 

@PublAMontserrat

@jeb_photo

@urighetto

Ara mateix a Sant Pere Màrtir #arcdesantmarti

@charlibrown99

Ho veig i ho doblo.
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AGENDA D’ACTIVITATS
DE MAIG DE 2022 A SANT JUST DESVERN

AQUES MES DESTAQUEM...
Primavera d’estiu a Sant Just
Impuls a activitats infantils i familiars durant els mesos de primavera i estiu que comencen amb els Divendres al Parc al mes de maig, i que
continuaran a més propostes per als mesos de juny i juliol. Rebreu la programació més concreta a casa vostra, però aquí us en fem un tast:

Divendres 6 de maig
Tast d’esports amb l’Hoquei Club Sant Just

Berenar, “Pintem cares divertides” i taller “Dona 
color al teu dibuix” amb l’alumnat de 6è de 
l’Escola Montserrat

Racó de contes

Taller amb l’Arrel i acompanyament de gralles, 
amb la Colla Gegantera de Sant Just

Préstec de contes infantils amb la Biblioteca Joan 
Margarit

Taller infantil amb l’Espai de Joc

Taller infantil amb l’AFA Marrecs

Divendres 13 de maig
Berenar, “Pintem cares divertides” i taller “Dona color al teu dibuix” amb l’alumnat
de 6è de l’Escola Montserrat

Préstec de contes infantils amb la Biblioteca Joan Margarit

Taller infantil amb l’Espai de Joc

Taller infantil amb l’AFA Marrecs

Taller: Crea la teva joguina reciclable!, amb Patim Patam

Collage amb porexpan reciclat per amb mur del CC Soledat Sants, amb el Carrau Blau

De 19 h a 20 h, espectacle infantil: La cuca de mil colors, amb la Companyia
Grimpallunes, amb la Xarxa 06

Diumenge 22 de maig, a les 18.30 h. 
Parc de Joan Maragall
Espectacle infantil: De viatge, amb la Companyia 
Alea Teatre
Teatre musical i de dansa.

Dijous 26 de maig, a les 17.30 h.
Centre Cívic Soledat Sants i 
Serafini
Taller: El conte la Tupinamburga, la remeiera 
i els saquets d’espígol, amb Tupinamburga, 
la remeira
Per a infants a partir de 6 anys. Durada: 60 
minuts.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Joan 
Margarit.

Diumenge 29 de maig, a 
les 18.30 h.
Parc de Joan Maragall
Concert infantil: Superherois, amb 
la Companyia Pop per Xics
Els superherois són un grup d’ani-
mació musical per a tota la família, 
modern i actual.

M
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LES ENTITATS US PROPOSEN UN MUNT
D’ACTIVITAT. NO US PODEU PERDRE... 
ACTIVITATS DE LA SEAS
*Cicle d’audiovisuals. Dia 5 de maig, a les 20 h. A l’Ateneu
*Excursió de cap de setmana. Dies 7 i 8 de maig
*Excursió matinal a la Vall d’Hora. Dia 22 de maig
*Excursió a les fonts del Llobregat. Dia 29 de maig

CONCERT DE JAZZ: GARROFÉ & LOGOZAROV
Preu: 12€ (general), 10€ (socis/es Ateneu) i 8€ (menors 30 anys)
Organitzat per On Air Jazz Series i Ateneu.
Divendres 6 de maig, a les 22 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

BRISTOL KIDS ACTIVITY: FAIRIES AND MAGICAL CREATURE
Treballarem amb materials naturals i els colors de la primavera, estimulant 
la creativitat i l’estil personal de cada infant. Per a infants de 5 a 9 anys. 
Activitat gratuïta.
Inscripcions: bristol@bristol.cat o tel. 689109068
Dissabte 7 de maig, a les 11 h. Bristol (c. Creu, 79)

FESTRUC
La branca Trucs de l’Agrupació Escolta Martin Luther King 
organitzen aquesta festa per recaptar diners per a la realització 
dels campaments. Per a majors de 16 anys.
Dissabte 14 de maig, a partir de les 18 h. Casal de Joves

ESTONES DE CLÀSSICA DE L’ATENEU: AMERICA!, AMB ANNA 
CAMPANY, SOPRANO; XAVIER GARCIA, PIANO
Preu: 12 € (general) , 10 € (socis/es Ateneu), 7 € (menors de 25 anys) i gratuït 
(alumnat de l’Escola de Música)
Diumenge 15 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

CICLE DE CINEMA KURD
Projecció del documental: Despite Everything, de Ararat Su-
veyda i Sherwan Bilal Youssef
Projecció del curtmetratge: After ther war, de Zilan Hermo.
Cinefòrum posterior a les projeccions.
Dissabte 21 de maig, a les 18 h. Casal de Joves

CONCERT DE L’ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA
Dissabte 21 de maig, a les 19 h. Parc de la Plana Padrosa 

DEBAT DE LA VALL DE VERÇ
Dijous 26 de maig, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

EL DOCUMENTAL DEL MES: FE I LLIBERTAT,
D’IVANA MARINIC KRAGIC
Croàcia, 2021. 71 minuts. VO en serbocroat, subtitulada al català.
Preu: 7 € (general) i 5 € (socis/es Ateneu)
Divendres 27 de maig, a les 20 h.
Sala Cinquantenari de l’Ateneu

FESTA DE LA FOTOGRAFIA
Activitats relacionades amb la fotografia, tallers, xerrades.
Preu: 45€ (inclou esmorzar, dinar i assistència a totes les 
activitats)
Organitzat per l’Agrupació Fotogràfica Sant Just amb la col-
laboració de la Federació Catalana de Fotografia, l’Associació 
Cultural Casa d’Extremadura i l’Ajuntament

Dissabte 28 de maig, durant tot el dia. A la Vagoneta, pl. de 
la Pau i pl. de Camoapa

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA
D’EXTREMADURA
 Festivitat i benedicció de la Creu
Dissabte 7 de maig, a partir de les 21 h, a La Vagoneta 
i diumenge 8 de maig, d’11 h a 15 h a la pl. de la Pau, amb 
actuació del grup de ball de la Casa San Isidro Labrador 
de Cornellà. A les 12.30 h, missa extremenya oficiada pel 
Mossèn Xavier Sobrevia i cantada per la coral de l’entitat.

 Celebració del Dia de Sant Isidre
Diumenge 15 de maig, a partir de les 11 h. Pl. de la Pau
Actuació del grup de ball de l’Associació Amics del Barri 
Sud i degustació de la caldereta per a les persones sòcies 
de l’entitat.

 XXXIII edició del “Cocido extremeño”
Preu: 12€ (socis/es) i 17 € (no socis/es). Cal fer reserva prèvia.
Diumenge 29 de maig, a les 14.30 h. Casal de Joves

TEATRE: MARIANITA, DE LA COMPANYIA SYSTERIA TEATRE

Explica la vida i la mort de Mariana Pineda, una dona 
revolucionària que va lluitar per la llibertat, la igualtat 
i la justícia del seu poble.
Entrada gratuïta.
Divendres 13 de maig, a les 20 h. Casal de Joves

FESTA MAJOR DE L’ATENEU

 Del 27 al 29 de maig, a l’Ateneu
Exposició d’Arteneu, festa infantil, concert per a joves, taller 
de música per a nadons, sardanes al Pati del Roure i teatre.

CURS DE CONEIXEMENTS SANTJUSTENCS:
“Picant pedra: mines d’aigua”, amb Jaume Campos, Josep 
Menargues i Oriol Valls
Places limitades. Reserves: centredestudis@santjust.org
Divendres 13 de maig, a les 19 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu
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Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament 
d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.

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
Dijous 19 de maig. Preu: 20 € (inclou autocar, visita i dinar). 
Informació i inscripcions de 10 h a 13 h, al Centre Social 
El Mil·lenari

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANT JUST DESVERN
 Exposició de dibuixos sobre la Covid 19 de Txell Ribes
Inauguració dia 2 de maig, a les 19 h. Al Centre Social El 
Mil·lenari

 Concert de la coral Coraggio de l’Ateneu
Dijous 12 de maig, a les 19 h. Centre Social El Mil·lenari

 Concert de la Coral Harmonia
Dilluns 16 de maig, a les 11 h. Llar Ntra. Sra. de Lourdes

 Sortida de 5 dies a Platja d’Aro
Del 8 al 12 de juny.
Preu: 265 €. Activitat adreçada a la gent gran.
Reserves abans del 17 de maig, al tel. 629601414
Únic dia de pagament: 17 de maig, d’11 h a 13 h, al Centre 
Social El Mil·lenari. 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN
Totes les activitats es fan a les 18 h, a l’auditori de la Residència 
La Mallola (c. Raval de Sant Mateu, 46 d’Esplugues). Activitat 
gratuïta per a socis i sòcies. No socis/es: 5€

 Conferència: Beethoven: romàntic i heroic (250+1 aniversari 
del seu naixement), amb Joan Vives, divulgador musical
Dijous 5 de maig

 Conferència: Cervantes a Barcelona, amb Rafa Burgos, 
periodista d’investigació i guia turístic
Dijous 12 de maig

 Conferència: Vers una societat compromesa. Indulgència 
plenària inclosa, amb Lucia Caram, monja dominica i ac-
tivista social
Dijous 19 de maig

 Conferència: La transmissió de la feminitat de mares a fills, 
amb Marina Subirats, sociòloga
Dijous 26 de maig

EXPOSICIONS
 Margarita Mascaró: Art Botànica
Al Celler de Can Ginestar, fi ns al 13 de maig

 MONS: El món reflex
Amb els artistes presents a la mostra, música i sorpreses
A l’Espai MercArt. Inauguració dissabte 7 de maig, a les 12 h

 Eleonora Navarro: Igni
Fruit de jugar amb el foc sense cremar-se, sorgeix Igni, un 
recull de refl exions, vivència i experiències. Una cocció lenta 
i delicada per transformar idees en sensacions, a través de la 
fosa a la cera perduda.
Al Celler de Can Ginestar, del 19 de maig fi ns al 22 de juny
Inauguració el dia 19 de maig, a les 19.30 h

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.

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’INTERÈSAjuntament 93 480 48 00Atenció Ciutadana (gratu-ït) 900 102 658
Policia Local 93 473 10 92

AGENDA JUNY 2022
Dia límit per comunicar 
les activitats: 15 DE MAIG

   CONCERT SOLIDARI PER UCRAÏNA
Actuacions musicals i lectures diverses
Divendres 20 de maig, de 19 h a 01.30 h. Casal de Joves
Preu: 5 (per a infants de fi ns a 12 anys és gratuït).

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS:
 Jugatecambiental
A partir de les 11.30 h
Parc del Mil·lenari, els dissabtes 
Parc de Torreblanca, el diumenge

 CLEAN UP DAY: Netegem el nostre entorn!
Neteja de l’espai natural de Collserola dels voltants del barri 
de Mas Lluí.
Esmorzar gratuït per a les persones participants.
Inscripcions: netegemlentorn@gmail.com
Emmarcat en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2022.
Dissabte 7 de maig, a les 10 h. Parc Iulia Quieta

 Jornada de voluntariat mediambiental amb ALNUS-CEPA
Tasques per a la preparació del terreny per a la propera 
reforestació a la tardor.
Diumenge 15 de maig, de 10 h a 14 h.
Des del Torrent de Can Cortès

ACTIVITATS DE SALUT MENTAL:

 Ball discoteca per a persones amb discapacitat intel·lectual
No cal inscripció prèvia.
Dissabtes 7 i 21 de maig, de 17.30 h a 20.30 h, al Centre Cívic 
Salvador Espriu
Taller de gestió d’emocions amb l’Associació de Salut Mental 
Inscripcions: csafontfuertes@gmaim.com o al tel. 618945212
Temporalitat quinzenal.
Dilluns 9 i 23 de maig, de 9.30 h a 11 h. Les Escoles

CLUB
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