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Properament nous 
equipaments i més 
serveis a Sant Just

Oberta la convocatòria 
de beques per 
activitats extraescolars

Subvencions per millorar 
la rehabilitació i l’eficiència 
dels habitatges

Obre les portes el nou 
Centre Cívic Soledat 
Sans Serafini 
a Mas Lluí
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 “EN AQUEST MANDAT, HEM FET UNA 
APOSTA SENSE PRECEDENTS PER CREAR, 
IMPULSAR O REHABILITAR EQUIPAMENTS 
SECTORIALS O DE BARRI A SANT JUST. LA 
XARXA D’EQUIPAMENTS S’AMPLIA AMB NOUS 
ESPAIS COM LA SEGONA ESCOLA BRESSOL, QUE PERMETRÀ DU-
PLICAR L’OFERTA DE 0 A 3 ANYS, I LA REHABILITACIÓ DE LA SALA 
GRAN DE L’ATENEU, QUE DOTAREM AMB UNA PROGRAMACIÓ 
ESTABLE D’ARTS ESCÈNIQUES. LES DUES OBRES HAN ARRENCAT 
AQUESTA PRIMAVERA, I D’ALTRES ESTAN A PUNT DE FER-HO COM 
LA NOVA DEIXALLERIA I L’AULA AMBIENTAL O EL CENTRE CÍVIC 
DE LA PLANA-BELLSOLEIG. REHABILITAR PATRIMONI LOCAL ÉS 
UNA ALTRA APOSTA INVERSORA IMPORTANT A MASIES EMBLE-
MÀTIQUES COM CAN FREIXES I CAN CANDELER”.

Properament, 
gaudirem de nous 
equipaments i més 
serveis a Sant Just

Aquest 2022 s’inicia la construcció de nous 
equipaments i serveis que es posaran en mar-
xa a Sant Just Desvern  com a part de les acci-
ons previstes al Pla d’acció municipal (PAM).

El PAM és un document que recull objectius i assu-
meix compromisos amb diferents eixos estratègics, 
com la millora de l’espai públic i els equipaments 
municipals; la transformació de Sant Just en un 
municipi inclusiu, solidari, cohesionat, feminista i 
igualitari; o l’impuls de l’activitat cultural, esportiva 
i comercial entre altres. 

Juntament amb la recent inauguració del nou 
Centre Cívic Soledat Sans Serafini a Mas Lluí, pro-
perament es posaran en marxa els següents equipa-
ments i serveis municipals:

la rehabilitació integral de la Sala Municipal de 
l’Ateneu, la nova Escola Bressol a les Basses de Sant 
Pere, el nou camp de futbol de gespa, la nova dei-
xalleria, la Casa de la Dona amb la rehabilitació de 
Can Freixes i el nou espai veïnal a La Plana Padrosa 
Bellsoleig.

Previsió inici vestidors: En execució 

Previsió finalització vestidors: juny 2022

Previsió inici camp de futbol:  juny 2022

Termini execució camp de futbol:  3 mesos

Pressupost execució vestidors (IVA inclòs ): 254.374,85 €
Pressupost execució camp futbol (IVA inclòs):  406.754,54 €
Descripció obres: Es construirà un camp de futbol 11 de gespa 
artificial a la zona on ara n’hi ha un de futbol 7.  Dintre del projecte 
hi ha inclosa l’execució de les instal·lacions de sanejament, reg i 
enllumenat.  Els vestidors es construiran en un edifici de planta baixa, 
amb 4 vestidors per a jugadors/es, 1 d’àrbitre/a, i dos magatzems per 
a les instal·lacions. Els vestidors dels jugadors seran adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda, tindran   una zona de dutxes, un 
bany i una zona de bancs per a canviar-se. 

NOVA DEIXALLERIA

Pressupost d’execució: 1.150.000 €
Descripció l’obra: La nova deixalleria municipal de tercera gene-
ració, es situarà al Polígon Sud-Oest, davant de l’ITV. L’espai, més 
enllà d’oferir el servei de recollida de residus, disposarà d’una aula 
ambiental on es fomentarà la recollida selectiva, la reutilització i la 
prevenció de residus, la sensibilització ciutadana i la inclusió social, 
amb la creació d’itineraris d’inserció laboral per a persones en risc 
d’exclusió social del municipi.   El nou concepte de deixalleria posarà 
el focus en els accions de conscienciació i formació dirigides a escoles 
i a la població en general. 

NOU CAMP DE GESPA 
I VESTIDORS AL CAMP 
DE FUTBOL
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Previsió inici: En execució
Previsió finalització: Desembre 2023
Pressupost execució contracte (IVA inclòs): 2.498.581,63 €
Descripció obra:  Les obres consisteixen en una rehabilitació integral 
mitjançant la millora de les condicions d'accessibilitat, tèrmiques, 
acústiques, de seguretat, escenografia i de protecció contra incendis 
així com la rehabilitació de la coberta, mitjançant la substitució de 
l’estructura i els acabats existents. 

ESCOLA BRESSOL A LES 
BASSES DE SANT PERE
Previsió inici: Juny 2022

Termini d’execució: 9 mesos

Pressupost execució contracte (IVA inclòs): 1.939.577,67 €
Descripció obra:  La nova Escola Bressol, ubicada al costat de l’Es-
cola Montserrat, constarà de planta baixa i un primer pis, amb una 
superfície útil de 1.265,50 m2 (765,60 m2 interior i 500 m2 exterior).  
L’ocupació màxima serà de 107 infants dividits en una línia de P0 i 
tres de P1 i P2.

ESPAI VEÏNAL 
A LA PLANA 
PEDROSA-BELLSOLEIG
Previsió inici: Darrer trimestre 2022

Termini d’execució: 6 mesos

Pressupost execució contracte (IVA inclòs): 262.909,57 €
Descripció obra: Edifici d’una sola planta, amb una superfície cons-
truïda de 135,59 m2,  compost per 5 estances (sala polivalent, vestíbul, 
magatzem, lavabos, office i despatx).  A l’exterior, l’estructura  acaba en  
una gran pèrgola en  voladís  formant un porxo, per tal de proporcionar 
protecció solar a la gran vidriera orientada al sud.  

REHABILITACIÓ 
DE LA SALA MUNICIPAL
DE L’ATENEU

Rehabilitar patrimoni local és una 
altra aposta inversora important 
a masies emblemàtiques com 
Can Freixes i Can Candeler

CONSOLIDACIÓ DE LA MASIA 
DE CAN FREIXES I ADEQUACIÓ 
DE LA CASA DE LA DONA
Previsió d’inici: 2023

Pressupost d’execució:  1.319.823,07 €
Descripció l’obra: El projecte consta de dues fases importants: 
consolidació de la masia, amb un reforçament de l’estructura i pre-
servació dels elements propis de l’immoble del segle XVI. I la segona 
fase, que és l’adequació de la planta baixa com a Casa de la Dona, 
d’acord amb el procés participatiu.

La segona planta i una tercera que s’habilitarà gràcies a la nova 
estructura encara no estan compromeses per a cap servei. 

La Casa de la Dona ocuparà 300 m2 i vol esdevenir punt de trobada 
feminista en el qual s’ofereixin serveis específics per a les dones, però 
que també sigui un espai per al coneixement i la sororitat, l’apode-
rament femení i l’oferta de recursos per a una vida justa i equitativa.
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El nou Centre Cívic Soledat Sans 
Serafini dota Mas Lluí d’un equipament 
obert a l’activitat cultural, social i veïnal

El 14 de maig es va inaugurar el 
Centre Cívic Soledat Sans Serafini 
amb una jornada de portes obertes, 
activitats per a infants i famílies i 
la projecció d’un documental so-
bre l’artista i el Taller de Plàstica 
Municipal Carrau Blau. L’acte va 
comptar amb la implicació de les 
entitats Drac de Sant Just, Dimonis 
Apagallums de Camablanca i la Co-
lla Gegantera de Sant Just. També 
es va poder visitar la intervenció 
artística que el Carrau Blau ha re-
alitzat en el mur de l’equipament.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de la Soledat Sans Serafini, 
cofundadora i ànima del Carrau 
Blau. “Serafini, la meva mare, tota 
il·lusió, Sans, el meu pare, convic-
cions i tenacitat. Trets que m’han 
acompanyat en la tasca de gaudir i 
meravellar-me amb les accions dels 
infants.”, va destacar l’artista. 

En el documental “Accions, in-
fants i pedagogia”, l’artista santjus-
tenca explica en primera persona la 
història dels 40 anys del Taller de 
Plàstica Municipal Carrau Blau, i 
transmet la seva visió sobre la pe-
dagogia, l’infant i l’art. 

L’equipament, on també té seu 
l’Associació de Veïns i Veïnes de Mas 
Lluí, ofereix  durant els mesos de 
maig i juny tastets d’activitats diver-
ses 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 18 h de la tarda a 
2 h de la matinada, tots els dies 
de la setmana. 

La programació estable de 
l’equipament s’iniciarà a partir 
del mes d’octubre d’acord amb 
els resultats de l’enques-
ta que es va fer al bar-
ri a principi d’any.
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EQUIP DE GOVERNEQUIP DE GOVERN

El passat dissabte 14 de maig vàrem inaugurar el Centre Cívic Soledat 
Sans Serafini. Va ser un acte senzill i emotiu que va tenir un doble ob-
jectiu.

Per un costat, inaugurar un centre cívic que s’unirà a la xarxa d’equi-
paments de Sant Just. Un espai que no només acollirà la dinàmica As-
sociació Veïnal Mas Lluí sinó que també disposarà d’una potent aula 
d’estudis i diferents espais multifuncionals que permetran encabir di-
ferents tipologies d’activitats segons les demandes i necessitats de la 
població d’aquest nou barri. A Mas Lluí hi viuen actualment prop de 
3000 persones, moltes de les quals han arribat a Sant Just recentment. 
A fi de conèixer les seves necessitats vàrem engegar un procés parti-
cipatiu en el qual varen participar més de 200 persones. Ja durant el 
mes de maig s’ha obert l’aula d’estudis fins a les 2 de la matinada i s’han 
desenvolupat les primeres activitats. Esperem que aquest nou equi-
pament es converteixi, ben aviat, en l’eix vertebrador de la vida 
associativa del barri. Convido el nou veïnat del Mas Lluí que s’apropi a 
l’associació veïnal del barri ja que com més representativa sigui aquesta, 
més fàcil ens resultarà poder programar conjuntament activitats que 
siguin d’interès per als seus habitants. Aprofito aquestes línies per agrair 
a l’Associació Veïnal Mas Lluí l’excel·lent labor que han fet d’ençà que 
els primers habitants van començar a viure al barri. És una associació 
lluitadora i reivindicativa i vull posar en valor que sempre, darrera 
de cada queixa o petició, hi ha hagut una proposta. És una entitat que 

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE 

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

es mou amb un únic desig: millorar la qualitat de vida del barri i de les 
persones que hi viuen. 

Per un altre costat, l’acte del 14 de maig va servir, també, per a retre 
un merescut homenatge a una dona, la Soledat Sans Serafini, i 
a un projecte, el del Carrau Blau, que han fet de Sant Just un lloc 
millor. Com ja sabeu, el Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau es va 
obrir l’any 1980 i ha acollit centenars d’infants de la nostra població. La 
petjada que ha deixat a Sant Just el Carrau Blau va més enllà de la ves-
sant estrictament artística, com molt bé recull el vídeo de la Lua López, 
a la qual aprofito per felicitar per la qualitat del document audiovisual, la 
seva opera prima. Carrau Blau ha despertat entre molts infants l’interès 
per les arts plàstiques i una sensibilitat vers el món de l’art que, en molts 
casos, ha acabat determinant el seu futur a nivell formatiu i professional. 
Però a més a més, ha estat un projecte amb una potentíssima com-
ponent pedagògica que ha resultat clau en el desenvolupament 
personal de molts santjustencs i santjustenques.

I per si tot això no fos prou, el Carrau també ha estat una eina per 
despertar la consciència social entre l’alumnat. Molts projectes han anat 
vinculats a problemàtiques globals, fent-los prendre coneixement que 
a Sant Just no vivim en cap bombolla aïllats dels problemes de la resta 
del planeta.

Però, a més a més, Carrau també ha servit per a crear sentiment de 
pertinença a Sant Just entre el seu alumnat. A través d’iniciatives 
diverses, els infants han conegut diferents racons i emplaçaments de 
Sant Just i, el que és més important, han conegut altres infants amb 
els quals difícilment haurien coincidit. Sant Just és un municipi amb un 
cert risc d’esdevenir ciutat dormitori, però projectes com aquest són 
essencials per crear comunitat, un objectiu que hauria de perseguir 
tot govern. 

Per a tots aquests motius, era del tot merescut dedicar un equi-
pament a l’alma màter del Taller de Plàstica Municipal Carrau 
Blau, la Soledat Sans i Serafini.

FELICITATS A TOTHOM!

Una de les obligacions dels ens locals són els serveis socials amb 
l’objectiu d’assegurar el dret de les persones a una vida digna atorgant 
cobertura a les necessitats bàsiques i socials, des d’una perspectiva 
d’universalitat, equitat, solidaritat, d’atenció personalitzada... prevenint 
les situacions de risc i promovent l’autonomia personal. 

En aquest sentit l’Ajuntament fa temps que esmerça esfor-
ços per tal d’avançar cap a aquesta universalització de serveis, 
millorant els canals d’atenció al públic, l’oferta de serveis, ajudes i pres-

UNS SERVEIS SOCIALS 
PER A TOTHOM

tacions, equipaments i projectes. Amb una mirada  àmplia, per tal de 
no només atendre  les persones en situació de més vulnerabilitat, sinó 
arribar a una bona part de la ciutadania. Alguns exemples poden ser la 
tarifació social de serveis com l’escola bressol, on la meitat de famílies 
s’hi acullen, o el Carrau Blau que també compta amb tarifació. Un altre 
exemple són les beques extraescolars. 

Aquestes beques neixen d’entendre que l’educació que realit-
za a fora de l’escola per als infants i joves és de vital importàn-
cia per al seu correcte desenvolupament i que, per tant, convé 
garantir-ne el dret, com es garanteix el dret a l’educació formal. Les 
beques, doncs, tenen l’objectiu de garantir que famílies de classe mitja-
na se’ls pugui garantir com a mínim una activitat extraescolar, ja sigui 
esportiva, de lleure, musical, d’idiomes...

I any rere any les sol·licituds d’aquesta beca en concret han anat crei-
xent, una mostra d’una fórmula d’èxit, amb un impacte positiu cap als 
infants i adolescents de Sant Just. 

Des del govern, compromesos amb la justícia social, seguirem 
treballant per tal de garantir que tothom  tingui les mateixes 
oportunitats i els mateixos drets.

EL CENTRE CÍVIC 
SOLEDAT SANS SERAFINI 
JA ÉS UNA REALITAT
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La Morena Herrera és una 
de les defensores dels 
drets de les dones més re-
coneguda a El Salvador, i 

ha ofert una xerrada a Sant Just 
emmarcada en la XII edició de 
les Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. Herrera és cofunda-
dora d’una de les organitzacions 
feministes més ben articulades 
a l’Amèrica Central. També està 
activament implicada en la lluita 
per la despenalització de l’avor-
tament, sobre el qual El Salvador 
té una de les lleis més dures del 
món. 

Quan va començar el teu activis-
me a favor de les dones?
Dins el context del moviment es-
tudiantil perquè aleshores a El 
Salvador no hi havia alternatives 
i totes les respostes a qualsevol 
demanda passaven per la repres-
sió i la violència. Jo mateixa vaig 
lluitar com a guerrillera al Frente 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN), tot i que 
cap al final ja volia que tot allò 
acabés perquè veia situacions in-
justes per a les dones, fins i tot 
dins la guerrilla. 

Aleshores és quan us vau comen-
çar a organitzar com a moviment 
feminista?
Ja abans de signar els Acords de 
Pau, l’any 1992, un grup de dones 
ens vam reunir i compartir inqui-
etuds. Vam dur a terme algunes 
protestes i ens vam queixar, però 
aquestes accions no van tenir 
transcendència. I amb l’objectiu 
de canalitzar aquestes demandes, 
l’any 1990, vam fundar l’organit-
zació feminista Las Dignas. Para-
l·lelament vaig començar a pre-

MORENA HERRERA, DEFENSORA DELS DRETS DE LES DONES 

“A El Salvador és fonamental canviar l’imaginari 
col·lectiu. L’avortament s’ha de veure com una 
qüestió de democràcia, de justícia social i de salut 
individual i comunitària”

senciar que hi havia dones que 
patien situacions que no s’ente-
nien, i fruit d’això vaig començar 
a lluitar i treballar per la despe-
nalització de l’avortament i pels 
drets de les dones. 

Aquest és el principal objectiu 
de la Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local?
Els nostres esforços estan enfo-
cats a enfortir la capacitat de les 
dones per transformar les rela-
cions de poder entre dones i ho-
mes. En aquest context, la nos-
tra aposta inclou la necessitat de 
canviar els imaginaris masculins 
centrats en la superioritat i con-
tribuir a la construcció d’organit-
zacions i comunitats inclusives i 
equitatives. Per fer-ho possible 
actuem en diferents àmbits, com 
el reconeixement dels drets se-
xuals i reproductius des d’un en-
focament integral, laic i científic, 
la promoció d’una vida lliure de 
violència de gènere, l’empodera-
ment i l’autonomia econòmica de 
les dones, o la protecció de les de-
fensores dels drets humans. 

A més d’estar penat per llei, 
l’avortament a El Salvador 
provoca un profund estigma 
social...
El Salvador és un país profun-
dament religiós i amb sectors 
fonamentalistes que posse-
eixen molt poder econò-
mic. A través de la pressió 
i de les seves accions han 
aconseguit que les dones 
que avorten siguin per-
seguides, criminalitza-
des i estigmatitzades. 
I és que, actualment, 
El Salvador és un dels 

pocs països del món en el qual 
les dones no poden avortar tot i 
que la seva vida estigui en risc, 
el fetus tingui una malformació 
o l’embaràs sigui fruit d’una vi-
olació. Algunes d’elles han estat 
sentenciades a penes d’entre 30 i 
50 anys de presó. Per això és fo-
namental canviar l’imaginari col-
lectiu. L’avortament s’ha de veure 
com una qüestió de democràcia, 
de justícia social i de salut indivi-
dual i comunitària. 

En quin moment esteu ara?
L’any 2009 van aconseguir treure 
de la presó una dona que havia 
patit un avortament i que havia 
estat condemnada a 30 anys de 
presó per homicidi. Ho vam viu-
re com una gran victòria i ens va 
donar molta força. Tot i això, el 
meu país encara no està preparat 
per despenalitzar l’avortament en 
tots els casos, per la qual cosa es-
tem duent a terme un litigi estra-
tègic, anem pas a pas per alliberar 

les dones que estan 
e m p r e s o n a d e s 

per aquests ca-
sos.
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La passera, que s’obre aquest mes 
de juny, esquiva la riera des de la 
masia de Can Gelabert, al voltant 
de la cruïlla entre Maria Zambra-
no i el passeig del camí de la ma-
sia, fins a l’inici del carrer Juan 
Ramón Giménez a la cruïlla amb 
l’avinguda de la Riera. 

L’estructura s’ha fabricat a Vi-
tòria, Euskadi i, va arribar en dos 
camions de gran volum. “Es tracta 
d’una peça molt àmplia, que exigia 
una gran planificació de mesures 
de seguretat tan en el transport 
com en la implementació. Espe-
rem que amb la passera se superi 
aquesta percepció de llunyania en-
tre el barri de Mas Lluí i el centre. 
Es preveu que un cop l’entorn na-
tural s’adapti a aquesta nova cons-
trucció, neixi un pas natural de 
connexió entre barris”, explica el 
regidor de Planificació Terri-
torial i de Mobilitat i Segure-
tat viària, Josep Maria Rañé.

L’Ajuntament treballa en pa-
ral·lel en l’adaptació del corredor 
verd per tal que creuar la riera si-
gui un pas més bonic, agradable i 

Al juny s’obre la passera que uneix el barri 
de Mas Lluí amb el barri Sud per Collserola

integrat. Recentment també s’ha 
obert la licitació del carril bici 
que s’uneix a la passera, el qual 
pujarà per Juan Ramon Jimé-
nez fins a l’avinguda Indústria. 
Aquesta actuació, segons Rañé, 
“és un pas endavant en la connec-
tivitat del barri de Mas Lluí amb 
el conjunt del municipi a peu i en 
bicicleta”.

Un carril bici 
unirà la passera 
fins a l’avinguda 
Indústria
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Nova Junta Directiva 
a l’Associació de 
Gent Gran

L’Associació de Gent Gran de Sant Just 
Desvern va néixer l’any 2002, actualment 
té 260 socis i la seva seu social està situada 
al Centre Social El Mil·lenari.

La Junta Directiva  es va renovar a finals 
de l’any passat i el nou equip l’encapçala 
Josep Quintana com a president,  Palmira 
Badell com a vicepresidenta, Joan Sánchez 
com a secretari, i Joana Clavero com a 
tresorera. Les vocalies de la nova Junta 
són:  Lliliana Pérez, M. Teresa Castell, M. 
Lluïsa Llantas i José Cevantes. 

Habitualment organitzen sortides 
gastronòmiques i culturals, exposicions i 
concerts amb la Coral Harmonia que per-
tany a la mateixa Associació de Gent Gran 
i que dirigeix Sílvia Planagumà.

Al llarg de 2022 duran a terme altres 
activitats com les festes de fi de curs 
d’estiu, una vetllada poètica, xerrades 
de prevenció a càrrec de la Policia Local 
i de l’equip mèdic del CAP, participaran 
al Cantagran, castanyada i dinar social.

Les activi-
tats es porten 
a cap gràcies a 
les aportacions 
dels associats i 
a les subvenci-
ons que reben 
des de l’Ajunta-
ment.

Josep Quintana, 
president de 
l’Associació de Gent 
Gran de Sant Just 
Desvern

Aquest 2022 començaran els treballs 
de millora del Complex del Mil·lenari

Promunsa té previst iniciar, durant 
el darrer trimestre de l’any,  els tre-
balls de millora del “Complex del 
Mil·lenari”. L’actuació preveu dur 
a terme, en dues fases, la pintura 
exterior de les façanes dels quatre 
edificis, murs i baranes exteriors i 
la pintura de les escales i distribuï-
dors interiors comunitaris. A més es 
millorarà l’accessibilitat en alguns 
punts i se substituiran les lluminàries 
dels murs exteriors i de les terrasses 
d’accés als habitatges. 

Pel que fa al Centre social es con-
templa la pintura interior i la col·lo-
cació d’un revestiment en els vidres 
de façana per reduir la incidència 
solar.

El pressupost previst per a aquests 
treballs de millora és de 216.683 €

Des del 1990, Promunsa, com a 
empresa municipal,  promou i acom-
panya l’accés a l’habitatge públic, 
incentiva l’activitat econòmica amb 
espais per a empreses i emprenedors, 
dona servei residencial a la gent gran 
amb habitatge assistit i centre social, 
gestiona l’enllumenat públic del mu-
nicipi, porta el control de les zones 
amb aparcament regulat i pàrquings 
municipals, i s‘encarrega de la gestió 
i servei d’obres municipals.

Dins de l’àmbit de la gent gran ha 
impulsat diferents accions com els 
habitatges de lloguer amb serveis, 
el Centre Social El Mil·lenari i la Re-

sidència-Centre de Dia a les Basses 
de Sant Pere.

El Centre Social El Mil·lenari 
compta amb un total de 84 habi-
tatges per a gent gran amb serveis 
comunitaris i  disposa d’una pro-
gramació periòdica d’activitats, com 
tallers de memòria, gimnàstica, ball 
modern, taitxí, informàtica, bingo, 
tècniques de relaxació, sala de lectu-
ra, sala d’internet i sales polivalents 
per a activitats lliures o dirigides. 
També s’ofereixen serveis de perru-
queria, podologia i quiromassatge.

“El Centre Social El Mil·lenari, és 
un complex que té uns anys i que 
cal “rentar-li la cara” i per això es 
començarà un projecte de rehabi-
litació de façanes i espais comuns, 
entre d’altres. En aquesta reforma, 
s’han tingut en compte els suggeri-
ments dels usuaris i de les perso-
nes que hi viuen i s’incorporaran 
alguns elements que han demanat, 
amb l’objectiu que tothom que hi 
viu estigui a gust i content”, explica 
la regidora de Gent Gran, Quima 
Giménez. 

Es faran treballs 
de millora de 
l’accessibilitat, les 
lluminàries i pintura

L’execució del projecte 
anira a càrrec de 
l'empresa municipal 
Promunsa
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JA ES PODEN SOL.LICITAR LES BEQUES 
PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE MENORS 
I ADOLESCENTS PER AL CURS 2022-2023 
L’Ajuntament ha obert la convo-
catòria per a la concessió d’ajudes 
econòmiques a persones menors i 
adolescents per a la realització d’ac-
tivitats culturals, lúdiques i espor-
tives fora de l’horari escolar per al 
curs escolar 2022-2023. Enguany 
s’hi destinen més recursos que 
mai, passant de 60.000 a 100.000 
euros per a aquesta finalitat, amb 
el mateix esperit que cap menor o 
adolescent deixi de fer activitats 
extraescolars per motius econòmics. 

Les sol·licituds es poden pre-
sentar a l’Ajuntament fins al 31 
de desembre de 2022, a excepció 
de les matrícules vives que ho po-
dran fer durant tot el curs. 

Aquests ajuts van adreçats especi-
alment a menors i joves escolaritzats 
a Sant Just, en edat d’escolarització 
obligatòria i segon cicle d’educa-
ció infantil o que estiguin cursant 
estudis obligatoris. L’objectiu és 

promocionar i afavorir la realitza-
ció d’activitats culturals, lúdiques i 
esportives com a instrument fona-
mental en la formació de l’infant i 
ajudar econòmicament les famílies 
que acompleixin els criteris.

Com a novetat, en aquesta edició 
hi ha dos criteris segons la tipologia 
de família: un per a famílies mono-
parentals i un altre per a la resta de 
famílies.

El JustTram
torna a donar 
cobertura al carrer 
Sant Josep 
tres cops al dia

Des del 16 de maig, la línia d’autobús 
JustTram, amb sortida des del barri 
Nord, torna a donar cobertura al carrer 
Sant Josep. Pararà en aquest carrer 
tres cops al dia (a les 9.33 h, a les 
11.03 h i a les 16.33 h), recuperant 
el recorregut antic. Aquest horari s’ha 
pactat amb el veïnat per donar resposta 
a les seves necessitats.

La resta d’expedicions en sentit 
Hospital Comarcal Moisès Broggi (Sant 
Joan Despí) seguiran circulant per 
Can Candeler, que té més afluència de 
persones usuàries, amb el mateix horari 
que fins ara. Així doncs, el JT passarà 
cada mitja hora per Rosa Sensat – Can 
Biosca, Can Candeler i Can Candeler – 
Salut, menys tres cops al dia, que es 
desviarà pel carrer Sant Josep i no farà 
aquestes tres parades.
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El Concurs Fotogràfic Internacional 
de Sant Just recupera l’alta participació 
després de dues edicions marcades 
per la pandèmia

  
A final de març es va tancar la recepció d’obres per al XIII Concurs 
Internacional de Fotografia Sant Just Desvern 2022 que organitza 
l’Agrupació Fotogràfica de Sant Just. Enguany, i després d’una edició 
afectada per la Covid, s’ha recuperat la participació tant pel que fa a 
fotògrafs i fotògrafes de tot el món, 270, com en el nombre de fotos, 
prop de 3000, recuperant així les xifres d’edicions anteriors. 

S’han concedit 75 premis a les millors fotografies, repartits entre 
les tres seccions en què es divideix el concurs: color, monocrom i 
viatges.  Les obres més ben puntuades seran exposades en diferents 
espais del poble. El concurs de Sant Just, està esponsoritzat per la 
Federació Internacional de l’Art Fotogràfic (FIAP) i per la Photographic 
Society of America, entre altres organismes fotogràfics.

10 anys de passió per la fotografia
L’Agrupació Fotogràfica Sant Just neix el 2011, de la mà i l’impuls 
d’un grup d’apassionats de la fotografia que desitjaven promoure 
i estendre l’afició a la imatge fotogràfica dins el teixit associatiu 
de Sant Just Desvern.

El president de l’entitat, Joan Elías, explica que les activitats 
aviat van entrar a formar part de l’agenda d’oci i cultura del 
municipi i fins i tot més enllà, organitzant un Concurs Internacional 
de Fotografia que s’ha convertit en un dels més importants del 
país. 

Elías destaca “l’exposició que cada juny instal·lem als jardins 
de Can Ginestar, un projecte coral amb gran repercussió en la vida 
del municipi en el qual els protagonistes són les veïnes i els veïns 
de Sant Just. Aquesta exposició forma part del Juny Fotogràfic, 
un programa d’exposicions, tallers i conferències al voltant de la 
fotografia que s’havia desenvolupat cada mes de juny a Sant Just 
fins que va arribar la covid”.  

El dinamisme de l’Agrupació el va reconèixer ben aviat la 
Confederació Espanyola de Fotografia, un ens que agrupa 
les diferents federacions fotogràfiques de l’estat espanyol, en 
atorgar-li el Premi Nacional 2015 a la millor entitat.

“Dediquem una especial atenció a la 
formació de les persones associades, 

amb cursos, tallers i masterclass, fem 
sortides fotogràfiques i visites a museus 
i exposicions. Cada dilluns ens reunim a 
La Vagoneta, i al llarg del curs organitzem 

diverses sessions al nostre estudi fotogràfic, 
així com una lliga social i un concurs de 

fotografia de viatges, afegeix el 
president. 

España “Isla Pancha”, una de les fotografies guanyadores 
de Jesús M. García Flores

Joan Elías, president de 
l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
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Reconeixement als serveis 
socials de Sant Just Desvern
El passat dissabte 21 de maig, l’Ajuntament va retre un reconeixement 
a les entitats i agents que presten serveis socials a Sant Just Desvern.

Durant l’acte es va presentar un vídeo-documental en el qual els 
protagonistes de les entitats, la xarxa de voluntariat i les empreses que 
presten els serveis van explicar la seva tasca. Aquest vídeo-documental 
i la seva difusió són clau per conèixer la universalització i l’abast dels 
serveis i per crear sinèrgies entre els agents implicats.

La regidora de Serveis Socials, Quima Giménez, va presentar les 
dades sobre els serveis que es presten i l’Alcalde va destacar la impor-
tància del treball en xarxa i va fer un agraïment i reconeixement a les 
persones, entitats, associacions, empreses i agents implicats en aques-
ta potent xarxa de serveis que vetllen per les necessitats de les perso-
nes més vulnerables i pel benestar i la salut emocional de la ciutadania 
de Sant Just.

Després de dos anys d’una pandèmia sense precedents, l’acte orga-
nitzat ha estat un agraïment i un just reconeixement a aquesta tasca 
tan necessària en la nostra societat.

Aprovat el Pla Local 
de Salut en el darrer 
Ple Municipal

El Pla Local de Salut és l'esforç per identificar 
i recollir els reptes i propostes que han de 
permetre assolir un municipi més saludable 
i amb més cura pel benestar de la població. 
És un compromís de l'Ajuntament de quatre 
anys (2021-2024) per millorar el municipi 
amb la participació i cooperació dels diferents 
sectors, col·lectius, institucions i professionals 
que tenim al territori en l’àmbit de la salut i, 
també, la incorporació de la perspectiva de la 
població en la gestió i el procés de presa de 
decisions. 
Es defineixen 4 línies estratègiques orientades 
a la millora de la salut i el benestar de les 
persones del municipi.

1. Incorporar la salut a totes les 
polítiques com a iniciativa alineada 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)
• Portar a terme les accions del Pla d’Alcaldes 

i Alcaldesses pel Clima i l’Energia
• Fomentar la universalització de serveis 

socials
• Facilitar l’accés i fomentar la garantia d’un 

servei de salut de qualitat i sense biaix de 
gènere

2. Una ciutat que fomenta els hàbits de 
salut 
• Nou impuls a les rutes saludables
• Promoció dels hàbits saludables 

3. Una ciutat que treballa per a la millora 
de la salut mental
• Continuïtat en l’impuls de la Taula de salut 

mental local
• Accions de suport a la salut mental i al 

benestar emocional, especialment de les 
persones adolescents i joves, tenint en 
compte la perspectiva de gènere

4. Una ciutat cardioprotegida
• Manteniment i ampliació dels 

desfibril·ladors automàtics al municipi

QUIMA GIMÉNEZ
Regidora de Serveis Socials

“El dissabte va ser un acte molt emotiu, on es va posar en 
relleu que la persona és el centre i que totes les entitats, 
empreses del tercer sector, voluntaris i voluntàries i l’equip 
de serveis socials de l’Ajuntament han d’ajudar en tot el 
cicle de la vida. També cal destacar que totes les persones 
que van assistir-hi van veure la importància de fer xarxa entre 
elles.”
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El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha aprovat la con-
vocatòria per sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges, dels fons europeus Next Generation.

Es preveu que fins al 2026 la convocatòria estigui dotada 
amb un import de 100M €. S’hi poden acollir tots els 
edificis d’habitatges dels municipis metropolitans. 
Com més estalvi energètic s’assoleixi, major és el per-
centatge de subvenció. 

Les famílies en situació econòmica vulnerable podran de-
manar ajuts de fins al 100% de la part no subvencionada que 
els pertoqui pagar, que s’haurà de retornar quan es produeixi 
la transmissió de l’habitatge.

A. Obres subvencionables en edificis

Per accedir a aquests ajuts és imprescindible assolir una millora mínima 
en l’eficiència energètica de l’edifici del 30%. Un cop obtingut l’estalvi 
energètic mínim exigible totes les obres són subvencionables, incloses 
les de conservació, accessibilitat o seguretat estructural.

Quantia de les ajudes per a la rehabilitació d’edificis
Les quanties de les ajudes per a les obres de rehabilitació en edificis 
són les següents:

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER SOL·LICITAR 
ELS AJUTS EUROPEUS PER A REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS I HABITATGES (2022-2026)

Altres ajuts disponibles:

Elaboració del llibre Import 
de l’edifici existent de  l’ajut

UNIFAMILIARS o PLURIFAMILIARS 700 € + 60 €
fins a 20 habitatges  per habitatge

PLURIFAMILIARS de més 1.100 € + 40 € 
de 20 habitatges per habitatge  
 màxim 3.500 €

Elaboració del projecte Import de l’ajut

UNIFAMILIARS o PLURIFAMILIARS 4.000 € + 700 € 
fins a 20 habitatge per habitatge

PLURIFAMILIARS de més 12.000 €  + 300 € 
de 20 habitatges per habitatge
 màxim 30.000 €
Qui pot sol·licitar els ajuts?
Comunitats de propietaris, propietats verticals i habitatges 
unifamiliars. 

A més dels requisits que estableix la convocatòria, cal tenir 
la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit i el 
llibre de l’edifici.

Les comunitats de propietaris d’edificis anteriors a 1981 poden consul-
tar el simulador d’ajuts de la web del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge, en què es pot veure si l’edifici s’acull a l’àmbit edificis o 
barris, una aproximació del cost de rehabilitació i les subvencions que es 
poden obtenir, en funció del nivell d’eficiència energètica que s’assoleixi. 

 Estalvi Percentatge Import màxim Import màxim
 energètic màxim àmbit edificis  àmbit barris
   per habitatge per habitatge

 30-45% 40% 6.300 € 8.100 €
 45-60% 65% 11.600 € 14.500 €
 +60% 80% 18.800 € 21.400 €
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Més informació
Ajuntament de Sant Just Desvern
Demanant cita prèvia a Internet 
(santjust.cat), presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana o per telèfon al 93 
480 48 00 o al 900 102 658.

Consorci Metropolità de l’Habitatge

C. Altres ajuts disponibles

Programa d’ajuts per a actuacions d’accessibilitat i 
mobilitat interior en habitatges

A qui s’adreça? 
A persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries que volen 
millorar l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de la seva residència 
habitual, amb ingressos familiars inferiors a 53.118 € anuals.
Seran subvencionables tant actuacions puntuals com l’adaptació total o 
parcial de la llar. Per exemple, la instal·lació d’elevadors, la substitució de 
la banyera per un plat de dutxa o l’adequació de portes i passadissos. La 
subvenció serà del 40% amb un màxim de 3.000 €.
Les obres no es poden iniciar abans de presentar la sol·licitud.

B. Programa d’ajudes de millora de 
l’eficiència energètica en habitatges

A qui s’adreça? 
A persones propietàries o usufructuàries i llogateres (en cas que 
assumeixin el cost de les obres) que volen millorar l’eficiència energètica 
del seu domicili habitual, com, per exemple, modificar tancaments, 
canviar finestres o millorar els sistemes de climatització.

Per aconseguir el finançament, l’obra haurà d’assolir una reducció de la 
demanda energètica d’un mínim del 7%.

La inversió mínima és de 1.000 € per habitatge i es pot aconseguir una 
subvenció de fins al 40%, amb un límit màxim de 3.000 €.

Les obres no es poden iniciar abans de presentar la sol·licitud. 

XERRADA 
INFORMATIVA

DIMECRES 29 DE JUNY, 
18.30 h

CENTRE CÍVIC JOAN 
MARAGALL
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NOTÍCIES BREUS

PARADES COMERCIALS, 
RESTAURACIÓ, ACTUACIONS, 
TALLERS I CULTURA A LA FESTA 
DEL COMERÇ
Una trentena de comerços locals van participar a la Festa del Comerç que es 
va fer a principi de maig al parc Maragall. Una acció de dinamització impulsada 
per l’Ajuntament, i que compta amb la col·laboració de les associacions Desvern 
Comerç i Empresa i Dona i Empresa. 

La ciutadania va poder gaudir també de tallers, activitats per a infants, 
música i cultura popular, gràcies a la implicació de diferents entitats del poble. 

SOL·LICITUD PER A 
LES AJUDES SOCIALS 
DE L’IBI FINS EL 30 
DE JUNY
Les persones que es vulguin beneficiar les 
ajudes socials de l’Impost sobre Béns Im-
mobles, calculada sobre l’IBI de 2021, poden 
presentar la seva sol·licitud fins el 30 de juny. 
Es poden presentar a aquesta convocatòria 
les persones propietàries o llogateres d’un 
habitatge a Sant Just Desvern, que sigui la 
seva residència habitual. A santjust.cat es 
poden consultar les bases i la documentació 
que cal emplenar. 

La voluntat de l’Ajuntament és ajudar 
les famílies amb pocs recursos o que tenen 
dificultats econòmiques amb el finançament 
parcial de les quotes corresponents a l’IBI. 

EL VOLEIBOL SANT JUST CELEBRA 
30 ANYS D’HISTÒRIA 

Tres dècades jugant, potenciant i gaudint del voleibol. El club actualment té 15 equips femenins i 
2 masculins, i mou  més de 200 persones entre jugadores i jugadors, entrenadores i entrenadors 
i equip directiu. El Voleibol Sant Just celebra l’aniversari amb partits, un d’ells solidari contra el 
càncer, i una exhibició de grans i petites. 

UNA QUINZENA DE PERSONES CONTRACTADES PER 
L’AJUNTAMENT A TRAVÉS DE PLANS D’OCUPACIÓ 
Aquest mes de maig han començat a treballar a l’Ajuntament una quinzena de persones desocupades 
mitjançant diversos plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de Barcelona i pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 

Les persones seleccionades, d’acord amb els seus perfils professionals, aniran a cobrir diferents 
àrees de l’Ajuntament, amb l’objectiu de poder atendre les necessitats de suport més immediates. 
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NOTÍCIES BREUS

DUES DONES GUANYEN LES 
PLACES D’AGENTS DE POLICIA 
LOCAL

Dues dones s’han incorporat recentment com 
a efectius de la Policia Local després d’haver 
guanyat la convocatòria de places convocades per 
l’Ajuntament, amb l’objectiu d’incrementar el nombre 
d’agents per millorar la seguretat ciutadana. Amb 
aquesta incorporació, la Policia Local de Sant Just 
compta amb cinc agents dones, que sumades a les 
tres dones que treballen en tasques administratives 
suposen un total de vuit, el 19% de la plantilla actual. 

OBRES PREMIADES EN EL CONCURS 
DE POESIA I PROSA EN CATALÀ
Ja es poden llegir les obres guardonades en el XXXIV Concurs de poesia i prosa en català a través de 
la pàgina web www.santjust.cat/catala. Estan organitzades per categories. Aquests premis impulsats 
pel Servei Local de Català es van atorgar en un acte a Les Escoles, emmarcats en la programació de 
Sant Jordi. 

PRIMERA TAULA DE TREBALL DE MOBILITAT 
ALS PAES DE SANT JUST 

Millorar la mobilitat als PAEs de Sant Just Desvern i fer-la més sostenible. Aquesta 
ha estat la premissa de la primera taula de treball que es va celebrar a l’abril. 

L’Ajuntament va presentar la diagnosi de mobilitat realitzada al Centre de Negocis 
Sant Just Diagonal amb l’assistència del regidor de mobilitat Josep Maria Rañé i el 
regidor d’empresa Pedro Soria. 

Durant la reunió es van exposar les problemàtiques i circumstàncies que presenta 
el Centre de Negocis. També es van recollir propostes i suggeriments de totes les 
persones participants. A la reunió va assistir representació d’algunes de les empreses 
de la zona així com de la junta de l’Associació empresarial Sant Just Impulsa. 

L’objectiu d’aquestes taules de treball és configurar grups de treball amb empreses 
representants de cada polígon i dur a terme també les diagnosis de mobilitat als 
polígons del Sud-Oest i Pont Reixat. 

NOVA UBICACIÓ DE 
LA PARADA DE BUS A 
L’INTERCANVIADOR 
D’ERNEST LLUCH

Amb l’obertura de la nova estació de 
metro L5 a Ernest Lluch, s’ha reubicat 
al costat de la boca del metro la parada 
d’autobús de la línia 157 i dels interurbans 
de Soler i Sauret (L50 i L62). Amb 
aquesta unificació, el transbordament se 
simplifica i es millora la connexió amb 
Barcelona. 



EN FLAIX

Els concerts “Veus per la pau”, en solidaritat amb el poble ucraïnès, 

van aplegar unes 300 persones i es van recaptar 1.100 euros, 

que es destinaran al projecte d’Acció Solidària i Logística per 

comprar medecines i productes alimentaris. Aquesta acció ha 

estat possible gràcies a les entitats del Consell de Solidaritat, 

a les persones que han actuat i al públic assistent

Al maig es va fer una nova jornada del “Clean Up Day” a Mas 

Lluí, en la qual van participar prop de cinquanta persones. Es 

van recollir 250 kg de residus, 27 dels quals de vidre, 16 de 

plàstics, 5 de paper i cartró, i més de 100 kg de rebuig.

El santjustenc Luka Escobar Pavlik es va proclamar campió de Ca-

talunya sub-8 d’escacs del campionat que es va diputar a Vila-seca 

(Tarragonès) el passat mes d’abril. El jugador d’EDAMI ha sumat 

set punts en les vuit partides que ha disputat.

El Cor Lo Pom de Flors va participar a la Trobada de Caramelles 

40+1 que s’ha fet a la Vila de Caserres. Dotze colles de caramelles 

omplen de cants Casserres. A la trobada, que s’ha recuperat 

després de dos anys d’aturada per la COVID, van participar una 

dotzena de colles. 

L’alumnat de 3r de primària de l’escola Montserrat va visitar 

les dependències de l’Ajuntament al mes de maig. Durant 

aquestes visites coneixen de primera mà els diferents serveis 

i mantenen una trobada amb l’alcalde i el regidor d’Educació.



FITXES D’EMPRESA

El veí de Mas Lluí, Nacho Villarruel, es va classificar en 5a 

posició de la  general en categoria Èlit en el TradeINN 140.6 

Campionat d’Espanya de Llarga Distància de Triatló. Aquesta 

fita suposa estar entre el Top5 del triatló professional de llarga 

distància espanyol.

Converses de l’artista Pete Sans i l’arquitecte santjustenc Carles Ferrater sobre 

“Disseny, art i una cadira” com a activitat complementària de l’exposició 

“El món reflex”, que es pot veure a la sala MercArt fins al 16 de juliol.  La 

mostra forma part del projecte expositiu Mons. La xerrada es pot veure al 

Youtube de SantJustCat. 

Nom comercial: Fipo SA 
Nombre de persones treballadores: 5 
Any de constitució de l’empresa: 1944 

“Som una empresa auxiliar me-
tal·lúrgica dedicada a la manipu-
lació, muntatge y transformació 
del metall, especialitzada en es-
tampació, torsió de filferro, ma-
triceria i motlles”. 

Fipo SA

Activitat infantil dins la programació “Primavera d’estiu” al parc Joan Ma-

ragall. Els caps de setmana de maig, juny i principi de juliol tindran lloc 

més d’una trentena de propostes adreçades al públic infantil i familiar, la 

majoria de les quals es fan els diumenges al matí. 



Pedro Soria Aliaga 
Grup Municipal PSC
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REFORÇANT 
LA SEGURETAT 
CIUTADANA

socialistes.santjustd@gmail.com
http://santjust.socialistes.cat/
facebook.com/psc.santjust
@pscsantjust
@pscsantjust

parlem@endavantsantjust.cat
endavantsantjust.cat
laia.flotats.9
@endavantStJust
@laiaflotatssantjust

Un dels aspectes que més preocupa  la població de 
Sant Just Desvern és la Seguretat Ciutadana. En aquest 
sentit, convé destacar les accions dutes a terme per 
l’Ajuntament  a fi de reforçar l’equip humà de la Policia 
Local així com les eines de caire tecnològic que s’han 
adoptat. 

A finals d’aquest any, el cos de la Policia Local 
tindrà 40 efectius, xifra que compleix la ràtio de nú-
mero de policia per habitant que recomana l’Associació 
de Municipis d’Espanya i la UE.

A nivell tecnològic, la ciutadania disposa de l’apli-
cació M7 de Seguretat Ciutadana, un sistema que, 
a banda de ser un mitjà immediat de comunicació 
entre la ciutadania i el servei policial, serveix per 
controlar el pas de vehicles sospitosos mitjançant 
càmeres lectores de matrícula i per a la prevenció i 
actuació de les patrulles davant situacions poten-
cialment delictives.

La implantació de l’ M7, en la qual Sant Just va ser 
pionera, s’ha anat estenent a altres municipis, de manera 
que s’està creant una xarxa policial connectada que 
permet una efectivitat de prevenció molt elevada. 

Recentment, i dins la Fira SECUR a Madrid, hi ha 
hagut un reconeixement a la Policia Local de Sant Just 
pel seu grau  d’ implicació i col·laboració en la resse-
nyada implantació d’aquest sistema que l’ha fet un 
referent per a altres poblacions.

En aquest sentit, enguany es preveu la instal-
lació de 13 càmeres lectores de matrícula en di-
ferents punts, la qual cosa reforçarà l’actual  xarxa, 
i conseqüentment, s’incrementarà la prevenció del 
delicte.

En la darrera reunió anual de la Junta Local de 
Seguretat en la  qual participen representants dels 
diferents cossos policials, es va fer palès l’excel·lent grau 
de comunicació i col·laboració existent entre tots ells,  
i es va fer referència a les diferents accions conjuntes 
portades a terme durant l’últim any.

Amb l’arribada de l’estiu i de les vacances, convé 
que la ciutadania extremi les mesures de seguretat en 
els seus habitatges i comerços i comuniqui a la Policia 
qualsevol sospita de possible delicte per tal de poder 
actuar immediatament. 

Finalment, vull fer un reconeixement explícit a tot el 
cos de la Policia Local pel seu grau de professionali-
tat, tant en les seves pròpies tasques com en aquelles 
en  què col·laboren amb els altres cossos policials. 

Sergi Seguí i Esteve 
Grup Municipal ERC

santjustdesvern@esquerra.cat
www.facebook.com/ercsantjust
www.twitter.com/ERC_Santjust
http://esquerra.cat/santjust

PRIMAVERA, 
INFANTS 
I CULTURA

Fa relativament pocs dies, un veí de Sant Just es posava 
en contacte amb els diferents partits que tenim repre-
sentació a l’Ajuntament i ens demanava, bàsicament, 
que potser s’hauria de treure menys pit de la satisfacció 
de viure a Sant Just i caldria trepitjar més el carrer per 
comprovar com, efectivament, alguns espais del nostre 
poble tenen deficiències a solucionar.

I té tota la raó del món. Que la gestió municipal només 
obtingui una nota mitjana de 6,5 ens situa en un espai 
moderat. Pels que vam fer la EGB, vindria a ser un “Bé”.

I, amb això, el Govern municipal es dona per satisfet. 
Així ens ho han fet saber a les xarxes no només des del 
compte de l’Ajuntament / Govern sinó des dels perfils 
del PSC.

Potser, i només potser, hauríem de tenir una mica més 
d’ambició política i intentar assolir l’excel·lent. Perquè, 
precisament el que li devem a la ciutadania, és l’excel-
lència. Però conformar-se amb un 6,5 és, com a mínim, 
una actitud conservadora.

Esquerra Republicana, tant des del Govern com des 
de la oposició, sempre intentem arribar a l’excel·lent. 
Amb més o menys encerts. El nostre objectiu, sempre, 
és conèixer els problemes de la gent i aportar solucions.

Quan vàrem ser al Govern municipal, entre 2015 i 
2019, vam posar en marxa un pla molt ambiciós per 
reduir la presència de motocicletes a les voreres ,millorar 
la visibilitat dels passos de vianants i altres mesures 
perquè els vianants guanyessin el seu espai natural.

Mesures que han anat perdent efectivitat amb la 
implantació del canvi de model de contenidors, tot i les 
nostres advertències constants  Des del primer moment 
de la seva implantació vàrem dir que empitjoraven la 
visió dels passos de vianants, amb el conseqüent perill 
que suposa per a vianants i vehicles. I també que a 
algunes zones del poble n’hi havia d’instal·lats a sobre 
les voreres. Traiem motocicletes però posem contenidors. 
Cap problema... 

El Pla d’actuació municipal del mandat inclou un punt 
on diu “Elaborar i aplicar un Pla d’accessibilitat universal”. 
Vostès l’han vist? Perquè nosaltres tampoc. El mateix 
document, uns punts més endavant, fa un llistat amb 
noms de carrers a remodelar. Contradiccions flagrants.

I aquest és un tema  en què hem insistit des de di-
ferents grups municipals. Hi ha moltíssims carrers on 
la vorera està plena d’obstacles. Per exemple, el carrer 
Electricitat, Verge del Pilar,  passatge Sant Lluís i molts 
del barri de La Miranda.

Queda un any per a les eleccions municipals. Prepa-
rem-nos perquè en aquests 12 mesos veurem de tot per 
tal d’incrementar aquesta nota de 6,5.

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
Endavant Sant Just

UN 6,5 ESTÀ MÉS 
A PROP DEL 
SUSPENS QUE 
DE L’EXCEL·LENT

Arriba la Primavera i amb ella la Programació Cul-
tural per a Infants Primavera-Estiu, la nova 
programació d’espectacles culturals adreçada 
a infants i famílies, que es fa al poble a proposta 
del nostre grup municipal i que es va incloure en 
el pressupost  2022

Sant Just és un poble per gaudir, i és sabut per 
tothom que l’activitat cultural al poble, és des de 
sempre, és molt important i intensa. Però faltava 
una proposta per als més petits i petites. I llegint el 
moment en clau, tenint en compte el que demanen 
els veïns i veïnes, després de dos anys de pandèmia 
en què hem hagut d’estar molt aïllats, era necessari 
activar la vida social i econòmica. 

Sou molta gent la que a més, ens demaneu poder 
fer vida de poble, sobretot quan hi ha menuts a casa 
i agafar el cotxe per anar al teatre o fer qualsevol 
altre activitat amb ells és embolicat i contaminant, i 
és contrari a les facilitats que se suposa poder fer 
vida de poble, amb comoditat, passejant, gaudint 
i compartint amb els veïns i veïnes una bona 
pràctica que a més, aporta coneixement i diversió 
als més petits.

També aquest mes de Maig s’ha inaugurat el 
Centre Cívic Soledat Sans a Mas Lluí, el primer 
equipament d’accés lliure del barri, justament quan 
es compleixen 10 anys de la seva existència. Aquest 
equipament hauria d’haver estat llest molt abans, cosa 
que fa anys que hem estat reclamant. Celebrem que 
per fi ja estigui en funcionament i permeti als 
veïns i veïnes tirar endavant activitats que co-
hesionin i dinamitzin el barri.

Aquest nou Centre Cívic també donarà cobertura 
a la infància del barri, que precisament n’és el tret 
característic pel gran nombre de famílies joves que 
hi ha anat a viure, i també s’hi desenvoluparan 
activitats dirigides als més petits de casa. 

Des d’Endavant Sant Just donem suport al fet que 
Sant Just sigui Municipi Amic de la Infància, i aportem la 
proposta de cultura adreçada a la infància. Amb aquesta 
nova programació, que tindrà continuïtat amb una 
segona Programació Cultural de Tardor-Hivern, 
donem cobertura a l’oferta cultural adreçada a infants 
que representen un 17% de la població de Sant Just, i a 
més, es potencia la coneixença i convivència entre 
veïns i veïnes, el comerç local i el sector cultural.  

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
Sant Just en Comú

COLLSEROLA 
I ARA QUÈ?

PRIMERES JORNADES 
ANTIFEIXISTES DE 
SANT JUST DESVERN

El passat 21 de maig, van celebrar-se les primeres 
Jornades Antifeixistes al Casal de Joves del poble. Era 
un esdeveniment que ja s’estava preparant abans de 
la pandèmia, -com bé sabem, la COVID-19 va suposar 
un obstacle per a les diferents iniciatives populars 
d’arreu. Finalment, aquestes han estat possible gràcies 
a l’autoorganització de diferents col·lectius i entitats 
de la Vila.

La motivació d’aquestes Jornades sorgeix de la 
necessitat de donar resposta a les diferents agressions 
feixistes que malauradament han succeït a Sant Just els 
últims anys. Tot es va accentuar als voltants de l’1-O, 
quan les persones que ens vam organitzar per defensar 
el referèndum, vam començar a rebre amenaces per la 
nostra activitat política. Aquestes van venir seguides 
de l’aparició de pintades i adhesius de connotació 
feixista, pedrades a les cases amb estelades i finalment 
múltiples agressions físiques contra independentistes, 
antifeixistes i gent d’esquerres. Hem hagut de viure 
silencis incòmodes per part del govern municipal, que 
semblava més preocupat per la imatge del poble, i 
una cínica equiparació entre “dos bàndols” , posant 
al mateix nivell agressor i agredits.

Aquestes situacions no són fruit de simples con-
ductes individuals, el feixisme és un fenomen social 
i de masses, i aquest no tindria tanta força sense la 
connivència del poder. Recordem que hem passat per 
40 anys de dictadura i la mateixa classe dominant que 
la sustentava va passar d’un dia per l’altre a autoano-
menar-se demòcrata conservant els seus privilegis en 
la falsa transició del 78.

Què podem fer  perquè no es tornin a repetir aquests 
episodis? No hi ha altra recepta que l’organització i no 
cedir espais als feixistes. A Sant Just fa més falta que 
mai construir un moviment popular amb força per 
guanyar i garantir drets.

I tu, quan faràs el pas?

https://www.facebook.com/ComunsSantJust
https://www.instagram.com/comunssantjust/ 
nom del perfil: comunssantjust
https://twitter.com/ComunsSantJust nom del 
perfil: @ComunsSantJust

El 51% del terme municipal de Sant Just és Coll-
serola. Ras i curt. És lògic pensar que Sant Just ha 
de mirar cap a la seva vall, cap al seu espai natural, i 
donar-li el valor que li correspon. Des de Sant Just en 
Comú defensem la idea que cal generar un espai 
de transició, de decreixement de volum i densitat 
entre el teixit urbà consolidat fins a arribar al Parc. Cal 
apostar per  la creació d’un mosaic agroforestal, dins i 
fora del parc, en aquestes zones de transició, per tal de 
garantir la biodiversitat i qualitat dels espais, i alhora 
afavorir l’activitat agrícola i ramadera. 

L’altra gran aposta és garantir la protecció d’aquest 
espai tan fràgil i complex. Cal dir, però que la pràc-
tica majoria d’aquest espai és parc natural de 
Collserola.  De fet, de forma recent; els anys 2020 i 
2021, s’han aprovat la modificació del Pla General 
Metropolità i el Pla Especial de Protecció del 
Medi Natural i del Paisatge, el PEPNAT. Aquests 
tenen l’objectiu d’ordenar i regular els usos i les acti-
vitats amb la voluntat de protegir, conservar i millorar 
el patrimoni natural i els valors geològics, biològics, 
ecològics, paisatgístics, etnològics, agrícoles i culturals 
d’aquest espai natural i també el dels seus voltants, 
els coneguts com a espais funcionals.

I és, precisament, en l’espai funcional on, per 
a iniciativa d’aquest govern, vam suspendre les 
llicències de construcció de 3 dels àmbits d’actu-
ació del sector de la Bonaigua. Ho vam fer el passat 
mes de setembre i durant tots aquests mesos s’ha estat 
treballant internament per analitzar la situació i les 
possibles alternatives. Des de Sant Just en Comú no 
volem que s’executi el planejament vigent, aprovat el 
2003. Un planejament que preveu la construcció d’ha-
bitatge de fins a 4 plantes on estava ubicada l’antiga 
bòbila. Creiem que a ulls del 2022 el planejament 
actual no és ni acceptable ni viable. Ja ho hem fet 
en anteriors ocasions, ens hem oposat a l’execució 
del sostre residencial ubicat a prop de Can Candeler, 
malgrat ser en sòl urbà, i ho tornarem a fer en aquesta 
ocasió buscant solucions.

Perquè, com he dit abans, tenim la ferma convicció 
que cal generar espais de transició entre el Parc i la 
trama urbana amb activitats compatibles amb el Parc 
i els seus usos. És per això que es repensarà tot 
el projecte, modificant-lo perquè no entri en 
contradicció i alhora que enforteixi la connexió 
entre espai natural i urbà. Perquè aquest és el model 
de municipi que volem i en som la garantia. 

Aleix Abadia 
Grup Municipal CUP 

Twitter: @CUPSantJust
cupsantjust.blogspot.com
cupsantjust@gmail.com
@cupsantjust

MOCIONS DEL PLE 
D’ABRIL DE 2022

Moció del regidor no adscrit per 
declarar Sant Just ciutat amiga dels  
animals

Moció d’urgència de la regidora no 
adscrita per a la protecció del Parc 
Natural de Collserola, que va ser 
aprovada per unanimitat

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

Regidora 
no adscrita

Regidora 
no adscrita

Regidor 
no adscrit

Regidor 
no adscrit

APROVADA

APROVADA

A favor Abstenció En contra



20    EL BUTLLETÍ  JUNY 2022

CLICS NOTÍCIES RÀDIO 

SANT JUST ENS AGRADA

REGIDORAT NO ADSCRIT

instagram #santjust

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

Les tres notícies més consultades del mes 
de maig a Ràdio Desvern

1. Canvi d’ubicació dels concerts de cap de setmana de la Festa 
Major.

2. Continua l’última part de les obres de la passera que uneix el barri 
de Mas Lluí amb el barri Sud per Collserola.

3. Dissabte s’inaugura el nou Centre Cívic Soledat Sans Serafini.

@jmvcam
Joaquin Mesegue
Creador digital

#santjustdesvern #santjust #sunsetred 
#redskygallery #redskylovers #atardecerrojo 
#cieloincandescente #vulcanocolor
vulcano red sunset over the street in the city.

SELECCIÓ DE TUITS (MAIG 2022)

S’acosten les eleccions municipals de l’any vinent 
i la maquinària dels partits ja comença a treure 
fum… No sabem qui les guanyarà, potser ERC, 
potser el PSC-PSOE, potser Endavant, potser els 
Comuns, potser la CUP o potser… Però governi 
qui governi: Seguireu amb la mateixa política de 
control dels joves en les festes del poble? Seguireu 
sense fer processos participatius oberts a tota la 
ciutadania? Seguireu fent experiments per recollir 
la brossa? Seguireu sense solucionar el problema 
de la mobilitat del Mas Lluí i de la Miranda? Se-
guireu decidint a dit qui ocupa els equipaments 
municipals? Seguireu sense regular els mitjans de 
comunicació? Seguireu fent promoció de l’alcalde 
o l’alcaldessa amb els diners de tothom? 
Si seguiu fent el mateix, més val que no us 
presenteu!

Twitter: @AlcaldiaRepubl1
facebook.com/AlcaldiaRepublicana/

Santjustpelcanvi.com
santjustpelcanvi@gmail.com
santjustpelcanvi

POTSER ALCALDIA 
REPUBLICANA…

Anna Vilanova
Regidora no adscrita

L’IMPERFECTE EXPLICA 
LES MANCANCES 
DEL GOVERN
Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

Tres anys de legislatura de Govern (PSC/Movem) i 
encara no tenim l’organigrama complet presentat pel 
Govern i aprovat pel ple.

Santjustencs/ques, tan fàcil com que hi ha quatre 
caps (Territori, Economia, Serveis a la Persona, Segu-
retat). Fa tot just un mes que tenim la nova cap de 
Territori, i a data d’avui encara manca el cap d’Economia.

Això, parlant clar, és anar-hi a salt de mata... o, 
millor dit, mala gestió i planificació 0. Cal tenir un 
bon engranatge per donar un servei de qualitat a la 
ciutadania de Sant Just.

A dotze mesos vista d’eleccions no podem tenir 
tot Sant Just amb obres. El barri centre està patint les 
conseqüències en l’àmbit de veïnat i comerç.

L’obra de la sala gran de l’Ateneu només comença 
i ja tenim un increment de cost per materials d’un 
18%... cal ser previsor.

Això si soc Alcaldable no passarà.
Encara treballem pel Sant Just que somiem.

UNICEF Comitè Catalunya
@unicef_cat 
Avui ens hem reunit amb @ajbegues @ajmollerussa@
santjustcat i @Aj_Tiana per parlar de #dretsinfants 
#CiutatsAmiguesInfància #Agenda2030

Marta Enciso
@DrMartaEnciso
@santjustcat cada cap de setmana veig gossos grans sense lligar 
corrent al voltant de nens petits. Hi haurà una desgràcia. Què fem?

santjustcat
@santjustcat 
En resposta a @DrMartaEnciso
Efectivament, és un incompliment portar els gossos sense lligar. Som 
conscients d’aquesta problemàtica i, a través de la Policia Local i els 
Agents Cívics, es posen esforços per intentar que la gent compleixi 
l’ordenança municipal. Agraïm la col·laboració de tothom.

Down Catalunya
@DownCatalunya 
Tot a punt per l’11a Trobada 
de Joves Autogestors i 
Empoderats de 
@DownCatalunya que es 
farà aquest proper cap de 
setmana. Moltes gràcies a 
la @diba, Ajuntament de 
@santjustcat, a l’Hotel 
HLG City Park Sant Just i a @CiabbattaCat pel seu suport i ajut 
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS  JUNY 2022. SANT JUST DESVERN 

A MÉS...  
Trobada gegantera
a Sant Just
Plantada d’11 colles geganteres d’arreu 
de Catalunya i cercavila pels carrers amb 
ballada final a la pl. Verdaguer

Dissabte 11 de juny, a partir de les 17 h. 
Des del Parc de Joan Maragall

50 anys de la Flama del 
Canigó a Sant Just i revetlla 
de Sant Joan

Dijous 23 de juny 

De 20 h a 21.30 h, arribada de la Flama 
i recorregut amb final a les Basses de 
Sant Pere 

22 h, botifarrada i revetlla de Sant Joan 
amb “La Mulata”, grup de mestissatge 
llatinocatalà.

i professora universitària
Dijous 16 de juny 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE SANT JUST DESVERN

Sortida matinal al Caixafòrum
Divendres 17 de juny

CENTRE SOCIAL EL MIL·LENARI

Jocs de taula
Cada dimarts, de 16.30 h a 18.30 h
 
Festa de fi de curs amb actuació del 
monologuista Tian Lara
Aperitiu
Dimarts 21 de juny, a partir de les 10 h. 
Parc del 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/es. No socis/es: 5 €

Conferència: La felicitat en temps de 
trasbals, amb Norbert Bilbeny, professor 
d’Ètica a la Universitat de Barcelona
Dijous 2 de juny

Conferència: Un món on la raó s’obscureix, amb 
Mireia Freixa, professora d’Història de l’Art a la 
Universitat de Barcelona

Dijous 9 de juny

Conferència: El futur del treball, 
amb Milagros Pérez Oliva, periodista 

Si teniu més de 60 anys, us animem 
a participar activament d’aquestes 
propostes pensades per a vosaltresCLUB 
Revetlla de Sant Joan per a la gent gran
Coca, cava i ball amb el cantant Miguel Jiménez
Dimarts 21 de juny, a les 18.30 h. Pati exterior 
del Mil·lenari

Taller d’herbes remeieres
Aprendrem a fer oli i crema de calèndula
Dimecres 29 de juny, a les 10 h. Parc del Mil·lenari

 

FESTES VEÏNALS A...
 
MAS LLUÍ
Celebració dels 10 anys de vida del barri 
i de l’Assoc. Veïnal Mas Lluí
Dissabte 18 de juny, durant tot el dia
A la sala polivalent del CC Soledat Sans 
Serafini:
• 11 h Taller de reciclatge de taps de 

suro
• 11 h Taller mascota Mas Lluí
• Exposició de fotografies: 10 anys de 

Mas Lluí
• 15.30 h Taller de minimúsics amb 

Albada Blai (0-6 anys)
 
A la sala d’actes del CC Soledat Sans 
Serafini:
• 11 h Projecció vídeo i parlaments
• 11.30 h Concert aniversari COR 685
• 12 h Cloenda del projecte Live i lliura-

ment de bicicletes elèctriques

• 15 h Vídeo itinerant de l’Assoc. Veïnal 
Mas Lluí i projecció del curt “El vent 
entre les canyes”

 
I a l’exterior:
• 11 h Taller d’hort urbà
• 13 h Festa de l’escuma
• 15 h Prepara la festa: pintura de cares 

i photocall
• 17 h Concert de fi de festa amb Caleta 

Versions

Inscripcions prèvia a info@masllui-
santjust.org

 
BARRI SUD
Festa de final de curs i exhibició de ball 
amb Raquel Rubiales
Dissabte 4 de juny, a les 19 h. Pl. de 
Camoapa
Refrigeri per a les persones assistents 
amb l’Associació Amics del Barri Sud

AQUEST MES DESTAQUEM...  
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FESTA DE L’ORGULL LGTBIQ+
11 h Concert: Bru Ferri canta a Bola de Nieve
12 h Zumba amb Raquel Rubiales
Diumenge 19 de juny, a la pl. de Camoapa

TASTETS AL CENTRE CÍVIC SOLEDAT SANS SERAFINI
Us convidem a conèixer el nou centre cívic participant en aquests 
tastets d’activitats:

1 i 16 de juny: Tastet d’instruments, amb els Tallers de Música

3 de juny: Tastet d’ioga (preu: 6,20 €)

11 de juny: Bristol Activity: Summer craft and stroytelling. Falmingo 
Finger Puppet. Per a infants de 4 a 6 anys.

11 de juny: Tastet de zumba. Preu: 6.20 €
14 de juny: actuacions musicals

17 de juny: Minimúsics. Cal inscripció prèvia a 
info@maslluisantjust.org

I A MÉS...
Conferència SEAS: Els canvis en la qualitat de l’aigua al 
Llobregat per la industrialització, amb Narcís Prat
Divendres 3 de juny, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

Itinerari de ciutat: Barcelona i l’exposició Internacional de 
1929
Dissabte 4 de juny, a les 11 h. Cal inscripció prèvia al CC Joan 
Maragall

Hora del Conte: Contes anima(la)ts, amb Blai Senabre
Per a infants a partir de 3 anys.
Dissabte 4 de juny, a les 11.30 h. Jardins de Can Ginestar

Musical de l’Ateneu: L’última nit del Chipi
Preu: 10 € (general) , 7 € (socis/es Ateneu) i 5 € (menors de 18 anys)
Dissabte 4 i diumenge 5 de juny, a les 19 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu

Conferències: Conta’m una òpera
Dies 8, 15 i 29 de juny, a les 19.30 h. Can Ginestar

Curs de coneixements santjustencs maig-juny 2022
Divendres 10 de juny, a les 19 h: Barraques de vinya, amb Juli Ochoa
Divendres 17 de juny, a les 19 h: Grutes sota terra, amb Joaquim 
Graupera, Laura Bosch i Pere Benito
Reserves: centredestudis@santjust.org
Les dues xerrades es fan a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Dissabte 11 de juny, de 10 h a 14 h

Excursions de la SEAS
Matinal, diumenge 12 de juny
Sortida, diumenge 19 de juny
Més informació: www.santjust.org/seas

Espectacle infantil: Peix Koi, amb la Cia. Risi
Diumenge 12 de juny, a les 18.30 h. Parc de Joan Maragall

Concert del Cor Lo Pom de Flors
Dissabte 18 de juny, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Espectacle infantil: Antipasti
Diumenge 19 de juny, a les 18.30 h. Parc de Joan Maragall

Hora del Conte: Orgull de ser com som,
amb Clara Gavaldà
Amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI
Dimarts 21 de juny, a les 17.30 h. Biblioteca Joan Margarit

El Documental del Mes: Mil incendis, de Saeed Tajl 
Farouky
Preu: 7 € (general) i 7 € (socis/es Ateneu)
Dimarts 21 de juny, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu

Concert de l’Orfeó Enric Morera i Havana Song
Diumenge 26 de juny, a les 18 h. Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu

NO US PODEU PERDRE... 
CELEBRACIÓ DE LA SETMANA SENSE FUM
Dijous 2 de juny
Al matí, caminada popular, sorteig d’obsequis i zumba.
A la tarda, xocolatada i tallers infantils.



    EL BUTLLETÍ  JUNY 2022  23

Coordinació:
Servei de Comunicació
Correcció: Servei Local de Català
Disseny i maquetació: Albert Espona 
Fotos: Lluís Tarrés i arxiu
Impressió: Alfa Printing, SL
Dipòsit Legal: B-1151/81
Tiratge: 10.000 exemplars
Distribució: gratuïta
Adreça internet: http:// www.santjust.cat
E-mail: ajuntament@santjust.cat
Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 
Tel. 667 56 09 33. El contingut dels anuncis és
 responsabilitat de l’empresa que es publicita. Butlletí elaborat 

amb paper reciclat

Nota: Aquest BUTLLETÍ MUNICIPAL s’edita 
cada mes i es fa arribar, mitjançant una bustiada, 
a totes les llars del municipi. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos el carrer i la 
finca a través de l’OAC (Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania). 

L’Ajuntament contribueix a l’activitat de les entitats 
mitjançant convenis i subvencions.

AGENDA JULIOL-AGOST 2022:
Màxim dia per comunicar les activitats: 
10 DE JUNY

TAMBÉ...

SANT’S MARKET. COMERÇ A LA FRESCA!

Dissabte 11 de juny, de 18 h a 00 h
Parc de Torreblanca

Mercat de productes i restauració del comerç de Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern

EXPOSICIONS
IGNI: exposició col·lectiva 
Al Celler de Can Ginestar, fins al 22 de juny

MONS: El món reflex
Emmarcada ens aquesta mostra se celebren diverses
activitats i xerrades relacionades.
A la Sala MercArt, fins al 2 de juliol

Altres activitats relacionades:

Visita comentada
dimecres 8 de juny, a les 19 h

Inauguració obres dels cursos d’arts plàstiques municipals, 
dimecres 15 de juny, a les 20 h

Conversa: Ménage a trois, amb Dorothee Elfring i Carles 
Serrahima. Dijous 16 de juny, a les 19 h

Conversa: Polèmica i prejudici, amb Judit Subirachs Burgaya 
Dimecres 29 de juny, a les 19 h

RETRATS, de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
Al Jardins de Can Ginestar, fins a la Festa Major

50 ANYS DE LA FLAMA DEL CANIGÓ A SANT JUST
Al CIM de Can Ginestar, del 16 de juny al 3 de juliol
Organitza: Òmnium Cultural Sant Just

MÓN SENSE OMBRES, de l’Ernest Prat
Al Celler de Can Ginestar, del 30 de juny al 5 d’agost.
Inauguració, 30 de juny, a les 18 h

AQUEST BUTLLETÍ 
FA UNA UTILITZACIÓ 

NO SEXISTA 
DEL LLENGUATGE

JOVES
3 de juny: LABORATORI D’ART 12-18 i +18

4 de juny: TARDA URBAN

11 de juny: Festa Popular “Pau Albornà”

18 de juny: Dia de la Música

ESTRENA DOCUMENTAL HISTÒRIC DEL PSC

“40 anys de socialisme a Sant Just: la creació de l’agrupació 
i  els primers projectes municipals”.
Reserves: socialistes.santjustd@gmail.com o al tel.607464581
Dissabte 11 de juny, a les 20 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu.
Organitza: Agrupació PSC Sant Just

TELÈFONS D’INTERÈS:

Ajuntament 
934804800
900102658 (gratuït)

Policia Local 
934731092
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DESGRAVACIÓ D’IMPOSTOS

AJUTS EUROPEUS
FONS NEXT GENERATION

MILLOREM 
ELS EDIFICIS 
I ELS HABITATGES 
DE SANT JUST 

Rehabilitació d’edificis
i millores en habitatges
(tancaments, finestres, 
climatització...)

 
XERRADA 

INFORMATIVA
Dimecres 29 

de juny, 18.30 h
Centre Cívic 

Joan Maragall


