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NOVEMBRE
LILA

Presentat el nou
Teatre Ateneu

Recrea ció en 3D del nou espai

Pressupost de contenció
i congelació de l’IBI per a
l’any 2023

Inici dels treballs de
reordenació de l’entorn de
la plaça de la Pau

Un “Novembre Lila” farcit
de propostes amb les
dones com a protagonistes

Les obres del nou Teatre Ateneu
segueixen el seu curs
Amb una previsió de finalització a finals de l’any vinent,
les obres del que serà el Teatre Municipal Ateneu continuen
avançant. Aquesta actuació és una de les accions previstes
en el Pla d’Acció Municipal (PAM), que forma part dels
objectius de millora de l’espai públic i dels equipaments
municipals.
La que fins ara s’anomenava Sala Municipal de l’Ateneu
necessitava una rehabilitació integral i amb aquestes obres es
milloraran les condicions d'accessibilitat, tèrmiques i acús-

tiques; les de seguretat, d’escenografia i de protecció contra
incendis; així com la rehabilitació de la coberta, mitjançant
la substitució de l’estructura, amb un pressupost d’execució
de gairebé 2.500.000 € i que compta amb diferents ajuts de
la Diputació i altres entitats.
Les obres s’estan realitzant amb el màxim impacte intern
per assolir un gran teatre municipal i la mínima afectació
externa per pal·liar les molèsties al veïnat de la zona que té
molta densitat de població.

Un Teatre modern adaptat a les necessitats actuals
Millores de l’espai arquitectònic
La planta baixa s’està reformant íntegrament tot mantenint el caràcter tradicional
de la sala de teatre a la italiana, amb grades
frontals i llotges laterals. La platea disposarà
d’una plataforma motoritzada que substituirà el sistema hidràulic per un d’elèctric i les butaques es podran
amagar per tal de possibilitar l’actuació en aquest espai,
i que permetrà més flexibilitat i versatilitat a l’hora
d’organitzar esdeveniments.
L’edifici es dotarà amb dos ascensors i una rampa
i s’està fent una nova planta subterrània on s’ubicaran
uns nous lavabos, un espai diàfan per a exposicions,
magatzems diversos i els camerinos que es reformaran íntegrament. També s’afegeix una planta altell on
s’instal·larà el control d’àudio i so.
Quant a la coberta, s’executa una de nova que millora
les condicions tèrmiques de l’edifici, i podrà suportar
el pes del nou altell, les noves màquines de clima i les
futures plaques fotovoltaiques que permetran l’autoconsum de l’edifici.

Recreació en 3D de la platea

Recreació en 3D del nou vestíbul

Millora de les condicions d’accessibilitat
Els espais de circulació i els ascensors
permetran la utilització de l’edifici a persones amb mobilitat reduïda. A més, la sala
disposarà d’un elevador que facilitarà l’accés
a la platea i els nous lavabos i els camerinos
tindran banys accessibles.

Millora de les condicions tèrmiques

Millora de les condicions d’escenografia

S’està col·locant aïllament a terra en contacte
amb el terreny de la planta soterrani, a les façanes
i a la coberta, complint la normativa d’estalvi
energètic.

S’està construint un altell tècnic que permetrà la manipulació dels elements escènics
com talls motoritzats (per a la il·luminació, el
teló de fons i el ciclorama); talls manuals (per
a les bambolines i cametes laterals); un carril motoritzat
per a la cortina americana; un quadre d’embocadura
amb càmera negra i una infraestructura d’il·luminació
espectacular i audiovisual.

Millora de les condicions acústiques
Es dotarà d’un fals sostre acústic, d’un revestiment de fusta en els paraments i portes,
de moqueta i també es tapiaran les finestres.
Millora de les condicions de protecció contra
incendis
L’edifici garantirà l’evacuació en cas d’incendi fins a arribar a un espai exterior segur,
compartimentant i sectoritzant els espais i
amb la dotació dels elements necessaris de
protecció contra incendis.

A finals de l’any vinent, el Teatre
Ateneu tornarà a obrir les seves portes amb un gran repte per endavant:
oferir una programació cultural estable i de qualitat en un espai adaptat
als nous temps. És un projecte que
volem treballar conjuntament de mà
d’una entitat centenària com l’Ateneu, i
tenint en compte l’amplia diversitat d’artistes, professionals i entitats de Sant Just i del nostre entorn.
Gina Pol Borràs
Regidora de Cultura i Patrimoni

Podeu visualitzar el vídeo amb la projecció de la maqueta virtual en 3D del nou Teatre Ateneu que es
va presentar durant La Nit de Sant Just al Carrer

Quins usos tindrà el nou Teatre Ateneu?
Amb totes aquestes millores es dotarà el teatre dels
elements i equipaments necessaris per donar resposta als
diversos usos plantejats i permetrà l’exhibició d’activitats
escèniques de diferents tipologies com cinema, teatre amateur
i professional, dansa, concerts, música clàssica, conferències,
sala de ball i presentacions, entre altres.
El nou Teatre Municipal Ateneu serà un servei municipal
que contribuirà al desenvolupament cultural de Sant Just
des d’una perspectiva completament pública i que incidirà
en tota la comarca mitjançant una programació d’activitats
per a tots els públics i complementarà el seu calendari amb
actes de cessió d’espais i de produccions pròpies de les entitats i empreses locals.

Recreació en 3D de la nova recepció

Recreació en 3D dels camerinos

Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’ha
elaborat un pla d’usos que es divideix en tres eixos fonamentals: Programació estable professional i familiar amb
una previsió d’una seixantena de funcions anuals, oferta
escolar i comunitària, i cessió d’espais a entitats i institucions
locals. D’altra banda, també tindrà una activitat paral·lela
d’activitats culturals, cíviques i socials com conferències,
xerrades, cicles, debats, fòrums, assaigs oberts o tallers.
Per confeccionar aquest pla d’usos s’ha tingut en compte la
visió i els suggeriments de tots els agents implicats: de l’equip
de govern i l’oposició, del personal tècnic municipal, de les
entitats i equipaments culturals i educatius del municipi,
d’artistes locals, i s’ha escoltat d’una manera molt especial
l’entitat de l’Ateneu, tant a l’antiga com a la nova Junta Directiva com a coneixedors de l’espai i la seva trajectòria.
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Comença la remodelació de
l’entorn de la plaça de la Pau
Aquest mes de novembre s'inicien els
treballs de la primera fase de reordenació dels entorns de la plaça de la Pau i
de l'edifici Walden. Ara s'actuarà en el
lateral paral·lel al Taller d'Arquitectura,
la qual cosa suposarà el naixement de
nous espais: hi haurà una zona d’actuacions, un passeig amb parets per a l'expressió gràfica en la modalitat de pintura
lliure, una zona de jocs de calistenia o

street workout per a persones adultes i
un parell de taules de ping-pong.
El projecte es va elaborar a partir de les
propostes sorgides del procés participatiu que
es va realitzar entre finals de 2020 i principis
de 2021 amb prop de 200 persones participants, i concep l'espai com una gran illa verda,
mantenint els passos existents i creant-ne de
nous per afavorir la relació entre els àmbits.

Pas decisiu per iniciar la rehabilitació de dues
masies emblemàtiques de Sant Just
El Ple del mes de setembre va aprovar
inicialment el projecte de consolidació
estructural de la masia de Can Candeler,
que consistirà principalment en la restauració de les cobertes de les dues edificacions
principals de la masia, que són els elements
més malmesos, per tal d’aturar el procés de
degradació de l’edificació. El projecte té un
cost de 361.000 €. Actualment el projecte es
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troba en exposició pública i es preveu que
al mes de desembre es pugui fer l’aprovació
definitiva. Posteriorment s’iniciarà el procés
de licitació de l’obra.
I en la sessió plenària d’aquest mes
d’octubre s’ha aprovat inicialment el
projecte de consolidació estructural
de la masia de Can Freixes. Amb un

pressupost de 912.648 €, els treballs suposaran la consolidació de l’estructura,
preveient-se actuacions sobre els forjats
de la planta baixa, la planta primera, i la
coberta, per tal de dotar a l’edificació de
les condicions de seguretat i estabilitat
necessàries per posar en funcionament
els serveis que s’hi ubicaran, com és la
Casa de la Dona a la planta baixa.

EQUIP DE GOVERN

PRESSUPOST I
ORDENANCES FISCALS 2023

sones més vulnerables i consolidar els esforços realitzats
per millorar la jardineria i la neteja de l’espai públic i el
manteniment dels equipaments.

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Totes aquestes millores es produiran, a més a més, sense
incrementar la pressió fiscal als santjustencs i santjustenques. Malgrat aquests augments de despeses que he citat,
i malgrat que també es preveu un increment de les despeses
vinculades al consum energètic – al voltant de 400.000€ – la
pujada de l’aportació de l’Estat i la bona gestió pressupostària
dels darrers anys ens permetrà fer-hi front. En aquest sentit,
vull posar en valor l’encert que va suposar retornar anticipadament 3 milions d’€ de deute abans de l’estiu. Aquest
retorn de diners ha situat l’endeutament de l’Ajuntament de
Sant Just en un 12%, una xifra molt baixa que ens permetrà
poder absorbir amb certa tranquil·litat les despeses financeres,
despeses que – fruit de l’increment dels tipus d’interès – s’
elevaran i poden posar en una situació complicada aquelles administracions que tenen uns nivells d’endeutament més elevats.

El 20 d’octubre passat, el Ple Municipal va aprovar el
pressupost i les ordenances fiscals de l’any 2023, els darrers d’aquest mandat. Són de ben segur – les ordenances i el
pressupost – les dues principals eines amb les quals compta
l’Ajuntament per a governar el municipi. Paga la pena destacar,
que malgrat que el Govern municipal no compta amb majoria
al Ple municipal, aquest mandat hem estat capaços d’aprovar
tots els pressupostos, no havent de recórrer a la pròrroga de
pressupostos a la qual s’han vist abocats diferents governs en
d’altres administracions. Aquest fet denota, per un costat, que
l’Equip de Govern ha tingut una actitud dialogant amb la resta
de grups municipals, i per un altre costat, que algunes forces
que estan a l’oposició l’han practicada de forma constructiva.
En aquest sentit, permeteu-me que agraeixi al grup d’Endavant Sant Just haver enriquit amb les seves aportacions tant
el pressupost com les ordenances fiscals. En un context com
l’actual, que el Plenari de Sant Just sàpiga arribar a acords
transversals és, en la meva opinió, una excel·lent notícia que
convé posar en valor.
Disposar d’aquest nou pressupost ens permetrà desplegar un conjunt de polítiques que són necessàries per
al nostre poble: l’obertura de l’escola bressol MAINADA,
la posada en funcionament del BICING metropolità, la
programació d’activitats durant tot l’any del nou Centre
Cívic Soledat Sans, les inversions en el centres educatius,
ampliar amb un efectiu més la plantilla de Policia Local
o la finalització de les obres del Teatre Ateneu. A banda
que ens permetrà ampliar els recursos per atendre les per-

PRESSUPOSTOS PER AL 2023
Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde
El 20 d’octubre vam celebrar un ple extraordinari a fi d'
aprovar les ordenances fiscals i el pressupost municipal per al
2023, un pressupost de més de 29 milions d’euros.
El pressupost municipal és un element essencial per a la
gestió pública, el qual serveix com a eina per a la planificació,
el control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals,
per tal de poder prestar uns serveis de qualitat a tota la
ciutadania. Esdevé el principal motor de les polítiques del
govern a curt, mitjà i llarg termini.
Aquests pressupostos són els últims del mandat; són el colofó
a la tasca executada pel govern i als compromisos adquirits

Per tant, haver actuat amb prudència a nivell fiscal i
pressupostari ens permet com a Ajuntament afrontar l’any
2023, any que es preveu complicat a nivell econòmic, amb
un cert marge de maniobra i sense la necessitat d’haver de
traspassar a la ciutadania les conseqüències d’una mala gestió
en forma d’abruptes increments fiscals.
Voldria acabar aquest article amb un record cap a una
persona molt estimada per la gent de Sant Just que ens
ha deixat recentment, l’Àngel Casas Mas. L’Àngel va transformar la televisió del nostre país i durant els darrers anys de
la seva vida es va convertir en un exemple d’esforç i superació
davant les adversitats, que foren moltes. En un temps on cal,
més que mai, optimisme, ironia i bon humor, és una pena que
ens hagi deixat – precisament ara - una persona optimista,
irònica i alegre com l’Àngel. Allà on siguis, descansa en pau!

amb la ciutadania i el municipi. Un mandat, a més, en què s’han
hagut de fer veritables esforços per generar un escut social local i
fomentar la recuperació econòmica arran de la crisi de la Covid i
que es manté amb la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna.
I aquest pressupost per al 2023 conté diversos elements que
voldria destacar. Pel que fa a la fiscalitat , i a fi de no afectar la butxaca de les famílies, el govern hem decidit congelar la pressió
fiscal, considerant la situació de crisi i inflació que estem vivint.
Pel que fa a les novetats del pressupost; incrementem la despesa
social; una nova persona com a educador de carrer i 9 persones,
8 educadors i 1 conserge, per a obrir la nova escola bressol Mainada. S’augmenten les partides dedicades a activitat cultural,
mantenint projectes nous com el projecte Mons de la sala Mercart.
Pel que fa a les inversions, van dedicades principalment a educació
i cultura: es destinen més de 150.000 euros es destinen a centres
educatius i gairebé 500.000 euros a acabar la sala gran de l’Ateneu.
Pressupostos per acabar de complir els objectius del mandat i alhora donar continuïtat a les polítiques d’aquest govern,
basades en la justícia social, l’equitat i la sostenibilitat.
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ENTREVISTA
MÒNICA CONDEMINAS, infermera i santjustenca de 52 anys, pateix covid persistent des d’abril de 2020

“Hi ha gent que porta dos anys amb mal de cap o de
panxa i que té covid persistent i no ho sap”
Quines són les teves reivindicacions?
Necessitem més recursos per a la recerca, que hi hagi més
unitats covid en el territori i que aquestes unitats estiguin formades per equips interdisciplinars, perquè aquesta malaltia engloba
moltes especialitats mèdiques. És important explicar totes les
accions en mitjans, perquè ens escoltin, per arribar més lluny.
L’altra cosa que vull reivindicar és que estem en edat activa
i no podem treballar. Volem que ens tinguin en compte, que es
donin les pròrrogues de la baixa i que si arriba un moment que
t’han de donar incapacitat, te la donin. Jo, com a infermera, no
puc fer la meva feina.
El director de l’OMS, Tedros Adhanom, ha demanat acció
immediata als països perquè inverteixin diners per fer front a la
covid persistent, que afecta moltíssimes persones en edat activa.

Quina simptomatologia presenta la covid persistent?
Existeixen més de dos-cents símptomes diversos. Els més
importants són fatiga, boira mental, dolor muscular i articular, cefalea, pèrdua d’equilibri, alteracions cognitives, dèficit
d’atenció, visió borrosa, erupcions cutànies, problemes digestius, formigueig...
Hi ha gent que té covid persistent i no ho sap, que porta
dos anys amb mal de cap o amb mal de panxa. A més, les conseqüències d’aquesta simptomatologia et poden portar a patir
angoixa o depressió.
Com és el teu dia a dia?
Ho faig tot molt lentament, a un ritme molt baix. Vaig a la
rehabilitació cognitiva quatre hores al dia des de fa un any. Ho
vaig descobrir a través de la Ràdio Desvern: estaven parlant
d’alteracions lleus i moderades i així vaig conèixer els Serveis
Sociosanitaris de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu, a Esplugues. Fan rehabilitació neurocognitiva per afectacions lleus
i moderades de la covid.
A la tarda, si no tinc metges, surto una estona a donar una
volta i, si no, descanso. Els caps de setmana m’esforço molt en
fer coses: intento sortir, anar a les activitats que facin pel poble.
Tinc una xarxa d’amics que m’ajuda molt.
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Quin percentatge de la població n’està afectada?
No se sap. De la gent que va agafar la covid a la primera
onada, es calcula que entre un 10% i un 15%, però hi havia
metges que no ho diagnosticaven, que pensaven que era psicològic. És una altra de les reivindicacions que fem, que ho
comptabilitzin des del CAP, que és el primer lloc on vas quan
tens símptomes o has d’agafar una baixa. Sí que sabem que
afecta molt més a les dones.
Has trobat incomprensió en el teu entorn?
En el meu entorn directe, no. Han vist l’abans i el després
de la Mònica, em diuen que no soc la mateixa, però que estic
lluitant. M’he sentit recolzada, però hi ha gent amb familiars
que no els reconeixen la malaltia, que si no et veuen res físic
no et creuen. Però no saben el que estàs vivint per dins.
Tens algun consell? Què et funciona?
Si abans eres molt sociable i feies moltíssimes coses, has de
continuar fent-les, sortir del pou. A vegades la gent s’estranya si
et veu fent coses, perquè no saben l’esforç que t’està suposant.
Però et fa gaudir de la vida. Tinc dret a ser feliç amb el que tinc.
És una de les coses més importants.

El pressupost per al 2023, de 33 milions
d’euros, té l’objectiu de congelar la pressió
fiscal i d’incentivar les polítiques socials
El ple municipal extraordinari del mes d’octubre ha
aprovat el pressupost de l’Ajuntament per a 2023 per
valor de 29,4 milions d’euros i el de l’empresa municipal
Promunsa per 4,7 milions d’euros, amb el suport d’En
Comú Sant Just, Endavant Sant Just i el regidor no adscrit;
l’abstenció d’ERC i la regidora no adscrita, i el vot en contra de la CUP. El pressupost consolidat, que representa la
suma del pressupost de l’Ajuntament i de Promunsa, amb
l’eliminació de les transferències internes, ascendeix a 33
milions d’euros.
L’Ajuntament ha decidit congelar totes les taxes de la
ciutadania, ja que estem en un context de contenció fruït
de la crisi provocada per la guerra a Ucraïna. Així doncs, no
s’apujarà l’IBI a les llars del municipi fruit d'un acord
entre els grups de Govern i Endavant.
Aquesta guerra ha provocat una nova situació de crisi a
les economies occidentals, amb elevades taxes d’inflació,
contracció del creixement, pujades del tipus d’interès i
desabastiment de matèries primeres. Així doncs, el pressupost de l’Ajuntament es redueix un 5,87 % en relació a 2022.
En canvi, el de la societat mercantil de capital íntegrament
municipal Promunsa s’incrementa un 12,70 %, ja que es farà
una aposta forta per l’habitatge públic amb la creació
de pisos de lloguer jove als Jovenívols i la rehabilitació de
pisos de lloguer per a la gent gran al Mil·lenari.
La reducció del pressupost es veu compensada amb un
increment important de la participació en els tributs de
l’Estat, que augmenten un 3% l’any vinent. Gràcies a això
i a l’amortització anticipada de la meitat del deute viu que
es va dur a terme el mes de juliol de 2022 amb el romanent
de tresoreria per a despeses generals, el pressupost corrent
creixerà.

OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Congelar la pressió fiscal
No s’apujarà l’IBI
2. Incrementar la despesa social i en serveis a
les persones per mitigar els efectes de la crisi
en els sectors més desfavorits del municipi.
+ 40% en habitatges socials
+16% en prestacions socials
+8% en gestió del centre social de gent gran
+1 nova plaça d’educador/a social a la plantilla dels
serveis socials municipals
+ Dotació econòmica per posar en marxa la nova escola
bressol Mainada, amb 8 educadors/es i 1 conserge
+29% en programes de cultura
3. Potenciar els serveis de seguretat ciutadana per adaptar-la a les ràtios de personal per
habitant que es consideren ideals (2 policies
per cada 1.000 habitants).
+1 plaça d’agent de la Policia Local
4. Incrementar la despesa en manteniment de
l’espai públic i els equipaments municipals
+11% en manteniment d’instal·lacions municipals
+10% de les partides de neteja dels equipaments
municipals
5. Mantenir una ràtio d’endeutament baixa

INVERSIONS PREVISTES
L’objectiu principal és finalitzar les actuacions iniciades l’any anterior i dedicar part dels recursos a noves actuacions en la via pública i en la millora dels
equipaments públics.
El pressupost per a les inversions és de 795.848,77 euros, que es destinaran
de la següent manera:
Equipaments municipals: 670.847,77 euros (84,29 % del total)
Espai públic: 100.000,00 euros (12,57 % del total)
Funcionament dels serveis: 25.000,00 euros (3,14 % del total)
En base a l’acord de pressupostos amb Endavant Sant Just, s’inclouen aquestes
dues inversions relacionades amb l’espai públic i els equipament municipals:
Remodelació de les escales del carrer de l’Església: 100.000 euros
Millora en la climatització de les escoles públiques: 100.000 euros

JOAQUIMA GIMÉNEZ
Regidora d'Hisenda
“LA POSADA EN
MARXA D’UN
EQUIPAMENT TAN
NECESSARI COM LA
SEGONA ESCOLA BRESSOL IMPLICA UN
ESFORÇ IMPORTANT PER L’AJUNTAMENT
TANT EN LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
COM EN LA INVERSIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA. AQUEST ÉS
UN EXEMPLE D’UNS PRESSUPOSTOS ON ES
POSA LA PERSONA AL CENTRE I ES DONA
COBERTURA A LES NECESSITATS DE LES
FAMÍLIES DE SANT JUST.”
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Sant Just celebra el Dia del Patró de la Policia Local
El 29 de setembre es va celebrar el Dia de la Policia
Local al Centre Cívic Soledat Sans Serafini, amb un acte
de reconeixement a tot el cos policial en general i a tots els
agents amb més de vint anys d’antiguitat al cos en particular.
La Policia Local de Sant Just és un referent pel que fa a
seguretat ciutadana i pionera en la implantació d’un sistema connectat interterterritorialment amb altres cossos de
seguretat, un cos de policia punter quant a la utilització de
noves tecnologies al servei de la ciutadania com l’app M7
de seguretat o el sistema de vigilància amb càmeres que
detecten vehicles robats o d’interès policial i que té com a
un dels seus objectius principals aconseguir una millora de
la qualitat de vida del veïnat del municipi. Per tot això, en
els últims anys han rebut diferents guardons que valoren
la professionalitat de tot el cos.

Actualment, s’està treballant en la implantació d’una
unitat específica de policia de barri, proximitat i mediació
i que es preveu que estigui implantada a finals de 2022.

Sabies que...?
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament està habilitada per recollir tota mena de denúncies, evitant així
el temps de desplaçament a una comissaria dels Mossos
d’Esquadra.
Durant 2023 els efectius de la Policia Local de Sant Just
arribaran a 41 persones, dels quals cinc són dones, que
sumades a les tres que treballen en tasques administratives
suposen més del 19% de la plantilla actual.
L’aplicació M7 Citizen Security és un servei bidireccional
entre la ciutadania i la Policia Local de Sant Just i ofereix
una assistència personalitzada d’informació ciutadana,
dona resposta a tot tipus d’incidències i emergències que
es puguin donar i són un pilar fonamental en el Circuit
d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, entre
altres moltes utilitats.
A final d'any estaran instal·lades 13 noves càmeres lectores
de matrícules que completaran la xarxa de
vigilància actual.

Descarrega’t aquí l’app M7
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Ventós es compromet amb el veïnat i l’Ajuntament
a aplicar mesures correctives per reduir l’impacte
de les olors al municipi
S’ha celebrat una nova reunió entre
l’empresa Ventós, l’Ajuntament i el veïnat afectat per les olors provinents de
l’empresa de perfums i aromes Ventós,
olors que van ser especialment intenses durant les nits del passat estiu. En
aquesta reunió s’han detallat les mesures correctores que s’estan prenent i
es prendran per poder continuar amb
la necessària convivència ciutadana.
Ventós és una empresa santjustenca,
amb seu al municipi des de fa 22 anys
i una plantilla consolidada amb arrels
al poble.
L’Ajuntament ha demanat a l’empresa una sèrie de mesures per minimitzar aquestes molèsties al més aviat
possible, i Ventós s’ha compromès a
complir-les.
S’han elaborat dos estudis: un d’olors
i un de toxicitat, atesa la preocupació
ciutadana. L’estudi de toxicitat demostra que les olors generen molèsties,
però en cap cas són un problema de
salut pública. Respecte l’estudi d’olors,
aquest recomana un seguit de mesures
que ja s’han començat a implementar
o s’implementaran durant els propers
3 mesos.
Durant l’estiu es van dur a terme
una sèrie d’accions:
Tancament permanent de finestres i de qualsevol forat suficientment important com perquè pugui
produir-se una fuita de partícules
emmagatzemades a l’interior de
l’establiment industrial.

Desplaçament del material emmagatzemat susceptible de generar
olors a l’exterior de la nau cap a
l’interior.
Apagat durant la nit de l’extracció
de la zona de laboratoris i a la nau
on es troben les substàncies més
oloroses, per tal d’impedir la circulació de partícules que puguin
provocar molèsties per olors.
Ruixat dels patis exteriors per tal
de disminuir el gradient de temperatures, que provoca la dispersió
nocturna de les partícules.
Posteriorment, després de constatar
que això no ha sigut suficient per eliminar la molèstia i arran de l’auditoria
externa duta a terme, l’empresa s’ha
compromès a implantar una sèrie de
mesures extres, de caràcter immediat:
A ïllament de les naus: tancaments i finestres bloquejades
per evitar la sortida d'olors; aïllament de les juntes de la paret
i el sostre amb cinta d’alumini i escuma poliuretà; segellat

perimetral dels exutoris i del
badalot del magatzem automàtic;
tancament de portes d'obertura
a l'exterior i molls de càrrega/
descàrrega, i ús de portes automàtiques ràpides a les àrees de
reenvàs i magatzem. Implantat
durant el mes d’octubre. A més,
es col·locarà aire condicionat a la
nau per reduir al màxim l’obertura de portes i finestres durant
els períodes de calor.
Nou sistema filtració mitjançant carbó actiu, amb canalització del sistema d'extracció a
un únic col·lector per posterior
filtratge mitjançant reforç de
carbó actiu, que multiplica per
15 la capacitat de filtració, i la
instal·lació d’una xemeneia a la
sortida del filtre, per a la millora
de la dispersió de les molècules.
Data d’implantació: aquest mes
de novembre.
Projecte de relocalització dels
productes amb olor més intensa
a un nou magatzem fora de Sant
Just. Data prevista: gener del
2023
Des de l’Ajuntament vetllem per
a la bona convivència ciutadana i
empresarial. Per aquest motiu, ens
hem compromès també a encarregar
un estudi extern de medicions de la
qualitat de l’aire. Esperem que totes
aquestes molèsties es puguin solucionar ben aviat.

Sant Just apagarà els llums de
Nadal una hora abans cada nit per
estalviar energia
Aquest Nadal, els llums s’apagaran
cada nit una hora abans de l’habitual com
a mesura per fer front a la crisi energètica. Així doncs, s’apagaran a les 23 h.
Enguany, l’encesa de llums es farà
el 2 de desembre, a les 18 h, a la Plaça

Maragall, on es farà una activitat lúdica per a infants. A més, es col·locarà una
bola de Nadal gegant, d’uns cinc metres
d’alçada. Tots els elements decoratius
nadalencs utilitzen tecnologia LED de
molt baix consum.
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Sant Just dona la benvinguda a la tardor
amb ambient festiu
Propostes culturals, artístiques, esportives i lúdiques, amb
la col·laboració d’entitats i comerços, han tornat a omplir de
gent els carrers i espais públics durant les Festes de Tardor.
El primer cap de setmana va estar marcat pel correllengua, el correfoc, la cursa solidària, les portes obertes
a Can Ginestar i la jornada castellera. I els plats forts del
segon van ser la Nit de Sant Just al Carrer i les paradetes
i activitats de l’endemà de la tradicional jornada de Sant
Just al Carrer a l’avinguda Indústria.
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Arriba la 45a edició de la
Cursa de Karts amb novetats
Els dies 12 i 13 de novembre els karts
tornaran a ser els protagonistes de Sant
Just. Amb motiu del 45è aniversari, des
de l’organització han programat diferents
novetats. El dissabte 12 de novembre, en
acabar els cronometratges, es farà una
festa a la pista del parc del Canigó amb
l’objectiu de ser punt de trobada per
comentar la primera jornada. També
hi haurà una nova botiga de karts que
comptarà amb merchandising.
I enguany, els premis es lliuraran en
el nou podi escultòric que s’ha instal·al
mur que hi ha davant el parc del Mil·
lenari, on tradicionalment s'han lliurat
els premis. L’escultura, obra de Toni

Cubells, són tres blocs en suspensió a
la paret col·locats a diferents mides i
en els que es pot llegir “Cursa Karts de
Coixinets des de 1977”.

Després de l’èxit de la programació
d’activitats familiars Primavera d’Estiu,
amb el fred arriba la Tardor d’Hivern,
un nou conjunt d’activitats per als infants i les seves famílies.
Des de mitjan octubre i fins a la
primera setmana de gener, s’han programat una trentena d’activitats a diferents espais. Tallers de cuina, màgia
o manualitats, espectacles, pel·lícules,
hores del conte o titelles són algunes
de les propostes.
Podeu consultar la programació a
santjust.cat

Xerrades, música, grafits
i molt més a la cloenda
del 25è aniversari del
Casal de Joves
El 4 de novembre es durà a terme una jornada que tancarà la celebració dels 25 anys del Casal de Joves. Hi haurà xerrades, música, la
pintada d’un nou mural a l’exterior del Casal de Joves i la projecció del
documental “Just Graff It, una història local” dels directors santjustencs
Miquel Ardévol i Eric de Gispert.
El documental posa Sant Just al mapa europeu de grafits a partir d’un
antic que ha perdurat més de 30 anys i a través del qual explica els orígens
d’aquest art al municipi. Alhora, la pel·lícula és un recorregut dinàmic
pels inicis de la cultura hip hop al nostre país.
Ara ha arribat el moment de tancar la celebració amb una jornada festiva en la qual també es recordaran vells moments amb les
persones i entitats que han omplert de vida el Casal de Joves al llarg
d’aquests 25 anys.
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Sant Just prepara un "Novembre Lila"
amb accions feministes, de sensibilització
i de denúncia com a protagonistes
El mes de novembre es presenta
farcit d’activitats i propostes que tenen
les dones com a protagonistes, com a
eix vertebrador i com a destinatàries
principals.
Els dies 4 i 5 una delegació de dones
de Sant Just participarà en el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat,
que tindrà lloc a l’Auditori de Cornellà
de Llobregat sota el lema “We are one.
Som una”. És un espai de debat i reflexió
i que, en aquesta edició, se centrarà en
sis àmbits: violència masclista, empoderament sexual i reproductiu. salut,
maternitats, dones en el futur del treball
i trajectòries vitals de les dones.

Aquest mes el Consell Municipal de les Dones també compleix 20
anys de trajectòria fent seguiment de
les polítiques i accions en favor de la
igualtat. Més de 150 dones hi han estat
vinculades, en un moment o altre al
llarg d’aquestes dues dècades aportant
idees, creant debat, posant l’accent
en les desigualtats, en les necessitats
reals de les dones, proposant accions i
assessorant l’Ajuntament per impulsar
accions que contribueixin a superar
estereotips, a defensar els drets de les
dones, coeducatives, de sensibilització
i que posin al servei de les dones en
general, però especialment a les víctimes de violència masclista, serveis i
recursos específics.
Per celebrar-ho, s’ha organitzat una
jornada de taules rodones entorn el
naixement, la consolidació i el futur del
Consell, però que alhora també vol ser
un homenatge i un agraïment a totes
aquestes dones que han participat o
encara participen de forma activa.

EL 10 DE NOVEMBRE, SE CELEBRARÀ UN
ACTE COMMEMORATIU DELS 20 ANYS
DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES
AL CENTRE CÍVIC SOLEDAT SANS

Els dies 18, 19 i 20 serà el torn de les II Jornades Feministes que
es faran al Casal de Joves, i que han comptat amb el suport del Consell
Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Comarcal de
Suport per un nou Impuls Social i Econòmic.
Seran tres dies amb xerrades, tallers, espectacles i exposicions
que giraran entorn cinc eixos: economia feminista, dones TECH,
dones migrades i racialitzades, violències masclistes i salut mental
i esport femení.
El col·lectius Les Kelly’s, l’advocada Carla
Vall, la psicòloga i cantant de rap musulmana Miss
Raisa, la investigadora Alba Cervera, o l’activista
en feminismes, interculturalitat i antiracisme,
Florenzia Brizuela, són algunes de les ponents
convidades.
Podeu consultar el programa al QR:
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Algunes de les propostes impulsades
i treballades en el Consell Municipal
de Dones
 provació dels tres plans municiA
pals d’igualtat
Carrers de Mas Lluí amb noms
de dones
Posada en marxa del Punt d’Informació i Atenció a les Dones
Tallers i xerrades de coeducació
als centres
Marxa exploratòria d’urbanisme
amb perspectiva de gènere
Dues miscel·lànies de dones
Protocol per a entorns d’oci lliures,
segurs i respectuosos
Procés participatiu i seguiment
del projecte de la futura Casa de
la Dona a Can Freixes

El 24 novembre Sant Just torna a fer
una crida a la ciutadania per sumar-se
a l’acte institucional amb motiu del Dia
Internacional contra la Violència de
Gènere que tindrà lloc a les 18 h a la
plaça Verdaguer. Es farà la lectura del
manifest i de textos feministes a càrrec
de l’alumnat de l’Institut Sant Just i amb
la participació de la coral Coraggio.
ALICIA MURCIANO ZURITA
Regidora de Polítiques de
Gènere i Igualtat
“EL NOVEMBRE ESTARÀ
MARCAT PER LA MIRADA
LILA, POSANT EL FOCUS EN
TEMES QUE AFECTEN LES DONES
AMB LA VOLUNTAT DE GENERAR REFLEXIÓ, DEBAT,
GAUDIR, FER XARXA I SORORITAT, I, PER DESCOMPTAT,
POSAR EN VALOR LA TASCA QUE HA FET EL CONSELL
MUNICIPAL AL LLARG D’AQUESTS ANYS”

Suport, acompanyament i protecció a les dones víctimes de violència
masclista
A Sant Just, quan una dona o una noia són víctimes de violència masclista
s’activa el Circuit Municipal d’Atenció i Suport a les Dones Víctimes de
Violència de Gènere per garantir la seva protecció i recuperació personal.
A través del circuit es treballa en xarxa amb els diferents serveis locals
implicats i amb personal professional de les diferents àrees amb l’objectiu
de coordinar el màxim de recursos disponibles i evitar la doble victimització de la dona.
La Xarxa Local d’Actuació en Violència Masclista està formada per serveis
públics, institucions, entitats i col·lectius del municipi que poden contribuir
a fer un abordatge integral. Aquest model implica afrontar la violència vers
les dones de forma multidimensional, actuant en el camp de la prevenció,
la detecció, l’atenció i la recuperació de la dona o nena.
* Durant el 2022 el Circuit Municipal ha atès 31 dones i 35 dels seus
fills i filles
* Actualment a Sant Just hi ha 6 dones amb ordres de protecció actives

El programa del Novembre Lila recull també altres
propostes en clau feminista
com presentacions de libres,
tallers d’autodefensa digital,
actes literaris i exposicions.

Dona, no estàs
sola 016 / 112 /
900 900 120

Podeu consultar el
programa del Novembre
Lila a santjust.cat
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NOTÍCIES BREUS

Procés participatiu per escollir
l’aportació al Fons Català de
Cooperació 2022
Com ja es va fer l’any passat, l’Ajuntament de Sant Just Desvern inicia un
procés participatiu per escollir els projectes del Fons Català de Cooperació, als
quals destinarà 10.000 euros del pressupost municipal 2022. L’Ajuntament
farà una aportació econòmica als tres
projectes més votats per la ciutadania:
3.333 euros per projecte.
Cada persona pot seleccionar, com
a màxim, tres projectes d’entre els següents:
1. Manteniment del laboratori i de la
producció local de medicaments
essencials als campaments de refugiats (Sahrauís a Tindouf, poble
sahrauí)
2. Una vida plena: enfortiment de la
llar d’avis d’El Sauce (Nicaragua)

3. D ones migrades hondurenyes:
espais de relació, vincles i cura comunitària (Catalunya – Hondures)
4. De l’exclusió a la inclusió de nens,
nenes, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso (Burkina Fasso)
5. Projecte d’atenció a les necessitats
bàsiques (educatives, psicosocials, alimentàries, de salut, etc.)
de les dones i nenes afganeses
(Afganistan)

Accés al
formulari
per votar els
projectes

Franja de protecció contra incendis a
tot el perímetre municipal
A final d’octubre van començar les obres d’obertura
de la franja de protecció
contra incendis forestals al
voltant de tot el perímetre
del nucli urbà de Sant Just
Desvern. Es tracta d’una
franja de fins a 25 metres
lliure de vegetació arbustiva, i amb una limitació del
nombre d’arbres, d’acord
amb la delimitació aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 23 de desembre
de 2020.
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L’exposició
“Indestructibles”
d’Alfons
Rodríguez i Xaver
Aldekoa arriba a
Sant Just

El Centre Cívic Soledat Sans
acull l’exposició “Indestructibles:
una mirada a la generació del futur
d’Àfrica” amb fotografies d’Alfons
Rodríguez i textos del periodista
Xavier Aldekoa. La mostra, que es
pot veure del 3 al 30 de novembre,
ens apropa a la realitat del continent
africà a través de les històries d’onze
nens i nenes que tot i les dificultats,
miren el món amb fortalesa però
sense oblidar les seves cicatrius,
ja que cada dia milers d’ells viuen
exposats a la guerra, el terrorisme,
la pobresa o el canvi climàtic.
El 9 de novembre, a les 19h, es
farà la inauguració i una visita amb
els autors d’aquesta exposició que ha
estat a diferents ciutats del món .

NOTÍCIES BREUS

El periodista santjustenc Àngel
Casas mor als 76 anys
El presentador del programa “Àngel
Casas Show”, el magazín de referència de la primera etapa de TV3, tenia
problemes greus de salut i va morir el
passat 1 d’octubre als 76 anys. Reconegut periodista musical, Casas va forjar
la seva carrera a la premsa i a la ràdio,
però es va fer popular amb el programa
“Musical Express”, de Televisió Espanyola, des del qual va difondre el pop i
el rock espanyols i internacionals.
A la dècada del 2000 va publicar
diversos llibres i, ja retirat de periodista,
els últims anys els havia dedicat a escriure novel·les i relats. Va guanyar dos
premis Ondas, i el 2007 li van concedir
la Creu de Sant Jordi.

Casas va participar en diferents activitats culturals a Sant Just Desvern. La
darrera va ser l’any 2021 en el marc de
la 10a edició del Novembre Literari.

Crida a professorat
jubilat per formar part
del servei de Reforç
escolar per a menors
L’Ajuntament fa una crida a mestres i professorat jubilat que pugui
dedicar una estona del seu temps al
servei de Reforç escolar per a menors de Sant Just Desvern que presenten dificultats d’aprenentatge
i que pertanyen a nuclis familiars
amb baixos ingressos econòmics.
Adreceu-vos a benestarsocial@
santjust.cat

Presentació del nou servei de bicicleta
compartida metropolitana AMBICI

Modificació d’ordenances

El servei amb 2.600 bicicletes 100%
elèctriques, es posarà en marxa a principis del 2023 de forma gradual fins
arribar a 15 municipis de l’àrea metropolitana. Així s’ha explicat en un acte
públic per presentar la infraestructura
amb la presència dels alcaldes i alcaldesses de les poblacions implicades.

Sant Feliu, Sant Joan i Cornellà seran els primers municipis a gaudir del
servei, i durant els tres mesos següents
s’ampliarà a la resta, Sant Just Desvern
entre ells. S’iniciarà amb una tarifa
promocional de 25€ mensuals, amb els
primers 30 minuts gratuïts i els següents
30 munuts amb un cost de 0,50€.

El text íntegre de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de terrasses, vetlladors
i mobiliari de Sant Just Desvern, la
modificació de la qual fou aprovada
inicialment en el Ple del 28 de juliol
de 2002, i definitivament en data
28 de setembre de 2022, ha estat
publicada al ButlletíOficial de la
Província de 3 d’octubre de 2022.
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EN FLAIX

rruel Curra va guanyar
El 15 d’octubre el santjustenc Nacho Villa
ló de la comunitat
el Campionat de llarga distancia de triat
valenciana. ICAN Gandia.

Sant Just ha participat en el 16è
Congrés Internacional de
Ciutats Educadores que s'ha cele
brat a Korea (Andong) per
presentar el projecte "Descubrie
ndo el pasado, una reflexión
para el presente. Refugio Antiaé
reo"
A mitjan octubre Sant Just va tornar a acollir una nova cursa solidàri
a
en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu. Les persones que van
participar van completar un circuit urbà de 5 quilòmetres. Els fons
recaptats es destinen a l’Hospital Maternoinfantil.

Sant Just ha commemorat el Dia Internacional de la Pèrdua
Perinatal i Gestacional amb una xerrada i amb una ofrena a
l’escultura “Abraçada” ubicada al cementiri municipal, en record
als infants que han mort abans de néixer.
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L’advocada i defensora del drets humans, Lorraine Leete, de Grècia, i el periodista de Sàhara Occidental, Ahmed Ettanji,
de les xerrades de la segona edició de Ciutats Defensores de Drets Humans que s’han fet a Sant Just.

han estat els ponents

Una trentena de dones van participar a la
jornada “Reptes i encerts de
l’emprenedoria feminista” per tal de comp
artir experiències de negoci.
L’activitat forma part de les subseus del 6è
Congrés de les Dones del
Baix Llobregat.
Durant la Nit de Sant Just al Carrer es va donar el tret de sortida a una
nova edició del Des-Tapa, amb la participacio de diferents establiments
fins
locals de restauració. Les tapes i begudes a 3.50€ es podran tastar
a mitjan novembre.

L’alcalde i el regidor d’Empresa i Inov
ació han visitat l’empresa Catalana
Dental. Es dediquen a la distribució
de material dental a Catalunya des
de
1984 i actualment té un equip de 15
persones treballant-hi.

s’ha instal·lat davant l’escola
Ja està en marxa la fotolinera que
permet
amb capacitat per a 4 vehicles i
Montserrat. És una marquesina
solar.
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grups municipals
EL DARRER PRESSUPOST
DEL MANDAT

ENDAVANT SANT JUST CONGELA ELS IMPOSTOS 2023

PRESSUPOSTOS 2023
SEGONS EL MANUAL

Quima Giménez González

Laia Flotats Bastardas

Sergi Seguí i Esteve

Grup Municipal
del PSC

Grup Municipal
Endavant Sant Just

d’ERC

El pressupost de l’any 2023 serà un pressupost en què
congela la pressió fiscal. Les circumstàncies econòmiques que hi ha a Europa no són gens favorables i les
famílies ja comencen a notar els increments de preus en
el consum, l’electricitat està pels núvols, l’euríbor està
pujant això provocarà que el preu de les hipoteques vagi
en augment, per això, i des del PSC considerem que no
té cap sentit fer un augment de taxes i preus públics.
Durant tot aquest mandat la pressió fiscal ha estat baixa. I cal dir que els dos últims anys el nostre pressupost
ha tingut un increment en les aportacions econòmiques
que fa l’Estat.
Les nostres polítiques sempre han posat al centre la
persona. Treballar pel seu benestar, en totes les etapes
de la seva vida.
Hem apostat durant tot el mandat per incrementar
les diferents partides de benestar social, ja sigui amb
habitatge social, prestacions socials diverses, serveis
d’atenció a les persones.
La seguretat ciutadana és una prioritat per a les persones que viuen en el nostre municipi i el que s’ha fet és
augmentar la plantilla de la policia, renovar la flota de
vehicles i ser pioners amb el sistema M7.
S’ha fet un increment pressupostari en les diferents
partides de manteniment i conservació dels diferents
equipaments. En la recollida de residus, en neteja de la
via pública i manteniment dels espais públics.
En aquest mandat hem tingut inversions importants
que cal mencionar, la remodelació de la Sala Gran de
l’Ateneu, la construcció del Centre Cívic Soledat Sans, la
Segona Escola Bressol la Mainada i amb aquestes grans
apostes, l’endeutament de l’Ajuntament ha estat baix i
podem dir que al finalitzar el mandat l’endeutament és
d’un 12%.
En el nostre municipi, tenim un atur molt baix, el que
ens permet crear polítiques de promoció econòmica encarades a les empreses del municipi per tal d’estudiar
quines són les necessitats que tenen per tal de donar-hi
la millor resposta.
El comerç de proximitat és una de les nostres prioritats: cal potenciar i sensibilitzar la ciutadania de la
importància de comprar en el comerç local .

El Ple de pressupostos és el Ple per excel·lència de
l’any. És on es decideix quines polítiques s’acabaran
executant al nostre poble i com a principal partit de
l’oposició hi hem de ser per donar una visió més plural
i que reculli totes les sensibilitats d’un pressupost que
ens afecta a tots i totes.
El més fàcil per nosaltres hagués estat desmarcar-nos
per treure un suposat rèdit electoral. Però això, en els
temps que estem, no toca. De la crisi de la pandèmia
hem passat a la crisi de l’energia, del menjar, de la guerra i de l’augment de les hipoteques. En definitiva, hem
passat a l’encariment del cost de la vida, i amb una
gran incertesa i preocupació. En uns moments com
aquests se’ns demana que ens entenguem i que anem
a una, que fugim de les baralles curt-placistes i que dialoguem i prenguem les decisions necessàries per tal
de què tothom pugui sortir el més ben parat possible.
Per això, per responsabilitat i respecte a la ciutadania, la
decisió del nostre grup municipal ha sigut negociar amb
l’equip de govern.
Volem destacar les principals esmenes que el nostre
grup municipal ha aportat i que han estat aprovades. La
primera i més important:
- Congelació de l’IBI i resta impostos municipals pel
2023
A aquesta congelació se suma a més seguretat, més
cultura, més indústria i la millora de la gestió municipal
i manteniment de l’espai públic:
- Increment de la Policia Local amb 1 agent més
- Consolidació de l’oferta cultural adreçada a famílies
- Realitzar un Pla d’Usos al Polígon Sud- Oest per augmentar l’activitat productiva i crear llocs de treball
- Fer una auditoria i millora al Departament d’Urbanisme per a què presti servei més eficient a la ciutadania
- Climatizació de les Escoles de Sant Just per a què
els nens i nenes puguin suportar les onades de calor
mentre fan classe
- Rehabilitació de les escales del C/ Església
Quan cal ser crítics i dir allò que no va bé, ho diem.
I quan cal buscar acords perquè la gent de Sant Just
avanci, dialoguem i sumem. Perquè així entenem, els
qui venim de Convergència, què és la política: acord,
integració, solidaritat, diàleg, respecte i responsabilitat.
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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Grup Municipal

En un ple extraordinari, el dia 20 d’octubre vam debatre
la proposta de pressupost de l’Ajuntament per al 2023.
Després de molts anys de reivindicacions d’Esquerra Republicana vam poder fer-ho, alhora, amb els ingressos i
les despeses. Per molt que sembli increïble, fins aquest
any els ingressos s’havien debatut a l’octubre i les despeses, al desembre. Felicitem a totes les persones de l’
Ajuntament que amb el seu esforç ho han fet possible.
I fins aquí els agraïments.
Perquè no hi ha cap proposta nova al pressupost del 2023.
I no n’hi pot haver perquè el govern de PSC i Comuns no
ha trobat cap manera d’augmentar els ingressos. Sí que
tindrem més recursos corrents gràcies a la liquidació de
diversos préstecs, mesura amb la qual ERC estem completament d’acord. Ara bé, aquests recursos es dediquen a
cobrir l’increment de personal i els consums energètics.
Ells diran que és una manera indirecta d’ajudar les famílies en l’actual context social i econòmic. La veritat és
que el manual diu que en any electoral no s’incrementen els impostos. I també que a la dreta no li agraden
els impostos. I és clar, quan tens un pacte amb la dreta,
alguna concessió has de fer. I no deixa de ser curiós
perquè en anys anteriors era necessari finançar els
serveis públics. Ara no deu fer falta.
Des d’ERC , l’any 2021 ja vàrem proposar una manera
d’augmentar els ingressos, a través de l’IAE, l’impost que
han de pagar les empreses que facturen més d’1M€. Es
calcula segons la categoria del carrer on està instal·lada
l’empresa. Tots els carrers dels polígons són a la màxima
categoria, la primera. En canvi, la subestació d’Endesa, al
passeig de la Muntanya, és a la 4a categoria. Les entitats
financeres del carrer Bonavista són a la 2a.
No semblaria lògic canviar-les i situar-les a la primera? Així, aportarien més, incrementaríem els ingressos
i podríem dedicar recursos estables al Foment de
l’Ocupació, per exemple, en comptes d’esperar romanents de pressupostos anteriors o subvencions d’altres
administracions.
A finals del 2021 se’ns va dir que no estaven a temps
d’aplicar la mesura per al 2022, però que s’estudiaria
de cara al 2023. Ha passat un any i estem igual.
Esperem que després de les eleccions municipals Esquerra Republicana puguem gestionar el pressupost del
2024 per no caure en totes aquestes contradiccions.

grups municipals
GRÀCIES PER LA
CONFIANÇA

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal
de Sant Just En Comú

El dimarts 18 d’octubre vam celebrar l’assemblea. El
primer punt de l’ordre del dia era l’elecció de la nova
persona candidata, la persona que encapçalarà la llista
per a les pròximes eleccions municipals.
L’elecció es va realitzar després d'un procés obert,
participatiu i democràtic, en què totes les persones
que integrem Sant Just en Comú vam poder presentar
candidatures per a encapçalar la llista, a fi de posteriorment, defensar el seu projecte en assemblea i que,
finalment, en sortís un d'escollit. L’assemblea va donar
suport unànime a la candidatura que vaig presentar jo
mateix, escollint-me com a candidat per a les properes
municipals.
Seran les primeres eleccions en les quals ens presentarem com a Sant Just en Comú, després del procés
de confluència viscut. Ja ho vam explicar al mes d’abril
passat, en aquesta mateixa secció: a partir del 2015
neix Movem Sant Just, un projecte de gent d’esquerres
provinents d'ICV i nombroses persones independents. La
gran majoria d’aquestes persones hem acabat militant
a Catalunya en Comú, creant l’espai local de Sant Just
en Comú, nom que ens identifica, i en què ens sentim
representats i des d’on volem seguir articulant la nostra
lluita dins i fora de les institucions.
En les pròximes setmanes realitzarem un acte de
presentació oficial del candidat, on m’agradaria convidar a tothom qui vulgui a venir. Parlarem de la nostra
candidatura i de quin és el Sant Just que volem i defensem, de l'avui i del demà, del que es necessita i del que
cal ser potenciat. Dels projectes que hem aconseguit
engegar en els últims temps: l’espai de participació
d’infants i adolescents, el projecte educatiu de ciutat, la
nova escola bressol Mainada, el Pla jove, el nou sistema
de recollida de residus, el nou servei d’assessorament
en transició energètica, l’habitatge de lloguer protegit,
la nova sala Ateneu o la nova deixalleria, entre d’altres.
Però també dels projectes que falten i de tot allò en el
qual cal seguir avançant per a fer de Sant Just un poble amb més justícia social, mediambientalment més
sostenible i més feminista.
Per últim, m’agradaria aprofitar aquest espai per
agrair a totes les persones que m’han donat el seu
suport i la confiança per a seguir encapçalant aquest
projecte durant quatre anys més.
Moltes gràcies a tots i totes.

INFORMACIÓ, DEBAT I
PARTICIPACIÓ EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
Aleix Abadia Huguet
Grup Municipal
de la CUP

Amb la idea d’omplir de contingut aquests conceptes
ens va motivar la presentació de la moció “Per garantir
la pluralitat i la independència als mitjans de comunicació local del poble” al darrer Ple conjuntament amb
ERC i AR. Res a veure amb el debat que va generar la
seva aprovació entre els diferents regidors i regidores
sobre la pugna de quotes de visibilitat als mitjans públics. Cal remarcar que l’esperit de la moció no va per
aquest camí, ni de bon tros. Ho volem deixar molt clar
abans de concretar el Reglament que posarà les bases
per desplegar la moció que, per cert, va ser aprovada
per unanimitat.
També remarquem que l’Ajuntament ja comptava amb
un “ens” semblant al que es proposa a la moció, en
aquell moment només pel cas de Ràdio Desvern, que era
el Patronat de Cultura (parlem de l’any 1984), on érem
representats els partits, entitats i professionals. Anys
de la creació de les primeres ràdios municipals arreu
del país en paral·lel, i, íntimament associades, al de la
recuperació dels ajuntaments democràtics després de
la Dictadura. Patronat que va desaparèixer amb el nou
govern sorgit de les eleccions de 1991. Fet que no es
va entendre en aquell moment . I que al cap dels anys
ningú no s’hagi plantejat la seva recuperació fins a la
presentació d’aquesta moció, tampoc no s’entén.
I més, si tenim en compte que des de fa uns anys, al
web de l’Ajuntament, s’hi recull “El decàleg de bones
pràctiques de la Comunicació Local Pública, una eina
per a la democràcia participativa”, redactat per la Facultat de Comunicació de la UAB. Decàleg que no veiem
implementat totalment als mitjans de comunicació públics del nostre poble.
Molts municipis ja compten amb un Reglament semblant al que proposa la moció i fins i tot s’han adaptat
amb la proliferació de nous mitjans sorgits amb les noves tecnologies de la informació.
Ara el que cal és posar fil a l’agulla per desplegar la
moció amb la configuració d’un “ens” format per regidors i regidores, entitats, veïnat i periodistes amb l’objectiu que els mitjans de comunicació públics de Sant
Just esdevinguin un referent pel que fa a difusió de la
informació, per fomentar el debat i promoure la participació del veïnat.

WMOCIONS DEL PLE DE
SETEMBRE DE 2022

APROVADA PER UNANIMITAT
Moció dels grups municipals CUP,
ERC i la regidora no adscrita per garantir la pluralitat i independència de
la comunicació pública local

3

7

3

1

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

APROVADA
Moció del regidor no adscrit per millorar les infraestructures, mobilitat i
serveis dels polígons industrials SudOest i Pont Reixat

3

7

3

1

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

REGIDOR
NO ADSCRIT

A favor
Abstenció
En contra
La xifra a l'interior dels punts indica el nombre
de regidors/es del grup municipal

@ComunsSantJust
https://www.facebook.com/ComunsSantJust
@comunssantjust
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PARTICIPACIÓ A LES XARXES

SELECCIÓ DE TUITS

OCTUBRE 2022

@sostAMB
Coneixeu les darreres fotolineres que hem instal·lat?

CLICS DE LA RÀDIO

- Barberà del Vallès, pàrquing de l'estació

Les tres notícies més consultades del mes d’octubre a
Ràdio Desvern són:
1. Mor als 76 anys el periodista santjustenc Àngel Casas.
2. J
 a es pot consultar la programació de les Festes de
Tardor 2022.
3. Comença la urbanització de la nova zona urbana a
l’entorn de la carretera Reial, fruit del conveni per
salvar La Vall de Sant Just.

- Castellbisbal, pàrquing Illa esportiva
- Sant Just Desvern, avinguda generalitat
Us hi esperem per carregar els vostres vehicles elèctrics!
@raiben
Respondiendo a @sostAMB @ajuntamentbdv y 2 más
On és la de Sant Just Desvern?
@santjustcat
Respondiendo a @raiben @sostAMB y 2 más

SANT JUST ENS AGRADA

Instagram #santjust

Hola! A l’avinguda de la Generalitat, al costat de l’Escola
Montserrat.

@joanarribas
Bon dia @santjustcat, aquest banc situat a Rambla/Catalunya

@cistelleriaballart

porta precintat, com a mínim, des de diumenge. Quan es

Un any més una Nit de Sant Just al
carrer amb molta festa!!
Gràcies per venir. Gràcies per recolzar
el comerç local.
#cistelleriaballart #santjustdesvern
#nitdesantjustalcarrer
#festesdetardor #festa #comerçlocal
#comerçdeproximitat

podrà utilitzar, Gràcies.
@santjustcat
En respuesta a @joanarribas
Hola! Avui treuen la cinta i ja es podrà utilitzar.

REGIDORAT NO ADSCRIT

FEINA FETA AQUEST MES
D'OCTUBRE

AQUESTS PRESSUPOSTOS SÓN
CAMPANYA, CAMPANYA,
CAMPANYA…

Kiko Ferrer Miguel

Anna Vilanova

Regidor no adscrit

Servir als nostres santjustencs i santjustenques.
Coses que preocupen: millorar els nostres polígons de
Sant Just Desvern (Sud-oest, Pont Reixat i Centre Diagonal)
quant a mobilitat, infraestructures, seguretat, pla d'usos,
etc. Moció presentada per Kiko Ferrer i aprovada.
Kiko Ferrer dona suport a l'aprovació dels pressupostos
municipals amb acords amb el Govern per congelar l’IBI.
També demana més ajuts socials per gent vulnerable.
Apostem per conservar el patrimoni de Sant Just: les
masies de can Cortés i can Freixes però amb criteri i ordre
Gran festa de Sant Just al Carrer: felicitats i un plaer saludar-vos a tots i a totes.
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Regidora no adscrita
Quan llegireu aquest article ja s’haurà aprovat el pressupost de l’any vinent per una gran majoria del PLE, tot i
que l’equip de govern està en minoria… Qui ho havia de
dir! Us avanço que són uns pressupostos preparats per
a la campanya electoral dels partits del govern i dels que
els donen suport... Sentirem a dir que s’han congelat els
impostos, que el pressupost ha baixat respecte a l’any anterior (cal estar al costat de la gent…), però no us diran
que en els dos anys anteriors la pressió fiscal ha pujat més
d’un 6% i que el pressupost s’havia incrementat perquè les
despeses en inversions eren altes: els calia tenir a temps
preparades totes les inauguracions i estrenes de carrers…
Tampoc no us diran que una part important dels romanents
de l’Ajuntament s’han dedicat a amortitzar crèdits en comptes de dedicar-los a la població, per exemple amb ajudes
als lloguers per a la gent jove, entre moltes altres coses.
Qüestió de campanya…

MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS NOVEMBRE 2022. SANTJUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...

Un mes de novembre lila i literari...
Múltiples activitats relacionades amb l’organització d’un novembre lila i literari que de manera transversal ens conviden
a participar d’un mes ple d'activitat i dinàmic.
El “Novembre Literari” consolida la seva oferta amb
l’11a edició i en la que les diverses entitats literàries, Cal
Llibreter i la Biblioteca Joan Margarit s’han esmerçat per
fer d’aquest mes el més literari de l’any a Sant Just, amb
permís de Sant Jordi.
I el “Novembre Lila” és una proposta feta per les dones
i per a les dones, en la que el 20è aniversari del Consell
Municipal de les Dones és el millor exemple de com les
dones han treballat a Sant Just per la igualtat i l’equitat.
I a més, de tot això, ens espera un mes on cada dia trobareu una excusa per sortir de casa i participar de l’agenda
cultural i lúdica que ens ofereix Sant Just Desvern.

Rebreu programacions
d’activitats del “Novembre
Literari” i del “Novembre Lila” a
casa vostra.

... i un mes per la salut!
Taller de Mantra Beat a càrrec
de Jocdinàmic
Dos músics multi-instrumentalistes ens oferiran diferents sons
acompanyats d’energia positiva
per aquelles persones que vulguin
gaudir-les a través del “kirtan”,
pràctica espiritual mil·lenària de
la Índia. Aforament limitat. Ca
portar coixí o màrfega.
Dissabte 5 de novembre, a les
12 h. Can Ginestar
Xerrada informativa sobre els
serveis del CAP Sant Just
A continuació hi haurà un refrigeri.
Dimarts 15 de novembre, a les
18 h. Centre Cívic Salvador
Espriu

Xerrada: “Alcohol, parlem-ne
en família”, amb Eines-Servei
de prevenció de drogodependències de la Mancomunitat
de la Fontsanta
Cal confirmar assistència a ortaca@
santjust.cat

Dijous 17 de novembre, a les
19 h. Institut Sant Just
A més, i durant el mes de novembre, als centres educatius
es fan diverses activitats, tallers
i xerrades a l'alumnat sobre la
prevenció en salut i de sensibilització sobre els hàbits saludables.

CICLE "PARLEM DE MEDICINA"
Xerrades amb Raquel Tomàs, a les
18 h, a Can Ginestar.
Cal reserva prèvia.
-Hipertensió arterial. Què és? Per
què soc hipertens? Què puc fer?
Dimarts 8 de novembre.
-Per què és tan important evitar el
sobrepès i l'obesitat?
Dimarts 15 de novembre.
-Artrosi versus artritis. De què parlem quan diem que tenim "dolor"?
Dimarts 22 de novembre.
-He arribat a la menopausa. I què?
Dimarts 29 de novembre.
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NO US PODEU PERDRE...
MÚSICA EN VIU A L’ATENEU AMB ON AIR
SERIES
Preu: 12€ (general), 10€ (socis/es Ateneu) i 8€ (menors de 30 anys). Hi ha servei de bar.
A la Sala Cinquantenari de l'Ateneu.
Volatile
Divendres 4 de novembre, a les 22 h.
Belén Bandera
Divendres 2 de desembre, a les 22 h.

CICLE DE CONCERTS DE LA BIRCE: "MÚSICA
EN FEMENÍ"
A les 19 h, a la Sala Cinquantenari de l'Ateneu
Elena Gadel i Marta Robles
Preu: 18 € (general) i 15€ (socis/es Ateneu)
Dissabte 5 de novembre.
Èlia Bastida Trio amb Joan Chamorro i Josep
Traver
Preu: 15 € (general) i 12 € (socis/es Ateneu)
Diumenge 4 de desembre.
Cross de Torreblanca del Consell Esportiu del Baix
Llobregat
Diumenge 6 de novembre, durant el matí. Parc de Torreblanca
Acte del 25è aniversari de l’entitat Alnus – CEPA – Ecologistes de Catalunya
Veniu a plantar glans i a celebrar els 25 anys de l'entitat.
Diumenge 6 de novembre, a les 11 h. Torrent de Can Cortès
Inauguració i visita guiada de l'exposició "Indestructibles" amb la presència dels autors Alfons Rodríguez
i Xavier Aldekoa.
Dimecres 9 de novembre, a les 19 h.
Centre Cívic Soledat Sans Serafini

El Documental del Mes: Estimada Sara, de Patricia
Franquesa

Espanya, Sèrbia i Noruega, 2021. 60 min. VO en persa, anglès i
català, subtitulada en català.
Preu: 7€ (general) i 5€ (socis/es Ateneu)

Divendres 11 de novembre, a les 20 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu
Tarda Urban

Tarda de cultura urbana, música, graffiti...

Dissabte 12 de novembre, de 19 h a 02 h. Casal de Joves
Teatre amb Tamboret i Aula de Teatre de l’Ateneu:
Falses coincidències, de Pierre Marivaux, amb el Grup
Al 2000 50
Preu: 10€ (general) i 8€ (socis/es Ateneu)

Dissabte 12, a les 20 h i el diumenge 13, a les 19 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Punt d’informació del poblat iber de la Penya del Moro
Dissabte 19 de novembre, de 10 h a 14 h
SETMANA DE LA MÚSICA: CONCERTS DE
LA PATRONA
A les 18 h. Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Amb Coraggio, la Coral Cantaires de Caldes de
Malavella i l’Orfeó Enric Morera
Diumenge 20 de novembre
Amb l’Escola de Música de l’Ateneu, la Societat
Coral La Llanterna de Súria i el Cor Lo Pom de
Flors
Dissabte 26 de novembre
Estones de Clàssica de l’Ateneu: “Duo Mediterrani”

Preu: 12€ (general), 10€ (socis/es Ateneu) i 7€ (menors de 25 anys).

Diumenge 27 de novembre, a les 18 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu
Xerrada-taller rebel·lat pel clima

Taller de generació d’idees on els i les joves troben solucions
transformadores per reduir les pèrdues alimentàries i apostar
cap a la cultura de l’aprofitament.

Dilluns 28 de novembre, a les 19 h. Casal de Joves

Conferència “Ciutat Educadora”: Llavors. L’alimentació
a escala local. Una via per a un món millor, amb el Dr.
Jordi Puig Roca, doctor en Ciències Ambientals, especialitat en canvi climàtic i canvi global ambiental
Dimecres 30 de novembre, a les 19.30 h. IFP Antoni Algueró
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Centre Social
per a la Gent Gran

CLUB

Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament
d'aquestes propostes pensades per a vosaltres

Taller intergeneracional: jocs i cançons d’abans i d’ara
Amb l’alumnat de 4t de l’Escola Canigó.
Els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, a les 15.15 h. Al Centre
Social El Mil·lenari

Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern
Excursió de gent gran a Solsona
Celebrem la CastanyadaDijous 3 de novembre, a les 9 h. Des del Centre Social El
Mil·lenari.
Dinar de germanor de gent gran
Cal inscripció prèvia trucant al tel. 670 200 402
Dijous 17 de novembre, a les 14 h. Restaurant El Mirador

Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran
Esplugues-Sant Just
Informació: https://augge.entitats.esplugues.cat
Les conferències són a les 18 h, a l’Auditori de la Residència La
Mallola (c. Raval de Sant Mateu, 46 d’Esplugues).

Conferència: “Annibal, el gran enemic de Roma”, amb Carles
Buenacasa, historiador
Dijous 3 de novembre.
Conferència: “L’escultura de Miquel Àngel”, amb Xesco
Ramos, historiador i divulgador d’art
Dijous 10 de novembre.
Conferència: “Auden i Orwell entre dos guerres”, amb Miquel
Berga, escriptor
Dijous 17 de novembre.
Conferència: “Què és la cuina sostenible?”, amb Ada Parellada,
cuinera i divulgadora gastronòmica
Dijous 24 de novembre.

EXPOSICIONS
 El món utòpic
A l’Espai MercArt, fins al 17 de desembre
 Sandra i Fina: Mediterrani
Al Celler de Can Ginestar, fins al 26 de novembre.
 Rutes Singulars, de l’Arxiu Històric Municipal
Al Centre Cívic Joan Maragall, del 4 de novembre al 18 de
desembre
 Indestructibles. Una mirada a la generació del futur de
l’Àfrica
Al Centre Soledat Sans i Serafini, del 3 al 30 de novembre
Inauguració 9 de novembre, a les 19 h
 En escena, mirades feministes sobre la representació
de les sexualitats a la cultura audiovisual, de
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
A la Sala Trobada del Casal de Joves, del 14 al 28 de
novembre

Ball discoteca per a persones amb discapacitat
intel·lectual
Dies 5 i 19 de novembre, a les 17.30 h. Centre Cívic
Salvador Espriu

Xerrada d’ERC Sant Just: La ciutat dels 15 minuts.
La mobilitat sostenible, amb Jaume Olivella, assessor
de Mobilitat d’ERC i Sergi Seguí, portaveu municipal
d’ERC i candidat a l’Alcaldia de Sant Just Desvern
Dimarts 15 de novembre, a les 19 h. Sala Piquet de
l’Ateneu

AVANÇ DE DESEMBRE

 Operació Aigua, organitzada per l’Ajuntament i la
col·laboració d’Aigües de Barcelona
Als Jardins de Can Ginestar, del 21 de novembre al 5 de
desembre

Tertúlia amb l’escriptora Camen Posadas
Presenta l’acte, José Luis Ibáñez Ridao. Acte de cloenda de
l’11a edició del Premi Delta.
Sortida en autocar des del Parc del Parador.
Inscripcions a la Biblioteca Joan Margarit fins al 14 de
novembre. Activitat gratuïta.
Dijous dia 1 de desembre, a les 18.30 h. Àtrium (Viladecans)

 Marta Garcia: Hypnos
Al Celler de Can Ginestar, de l’1 de desembre al 6 de gener.
Inauguració el dijous 1 de desembre, a les 19 h

ENCESA DE LLUMS DE NADAL
Divendres 2 de desembre, a les 18 h. Parc de Joan Maragall

 Dones supervivents
A la Sala Utopia del Casal de Joves, del 15 al 29 de novembre
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AGENDA DESEMBRE-GENER 2022
Màxim dia per comunicar les activitats:
15 DE NOVEMBRE

Nota: Aquest butlletí municipal s’edita cada mes i es distribueix mitjançant bustiada a
totes les llars del municipi. Si el no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el carrer
i la finca a través de l’OAC o omplint el formulari que trobareu a www.santjust.cat i
resoldrem la incidència.
*L’Ajuntament contribueix a l’activitat de les entitats mitjançant convenis i subvencions.

