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Arriba el Nadal amb activitats 
tradicionals i noves propostes

El CAP de Sant Just
s'ampliarà per fer front a 
l'augment de població 

Els contenidors amb xip 
recullen un 11,5 % més de 
recollida selectiva

Patrimoni cultural de 
Sant Just: exposicions i 
projectes del nou any
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Ja tenim a tocar el Nadal
Un any més arriba el Nadal a Sant Just, ja amb la 

il·lusió i la màgia de sempre i amb moltes ganes de 
celebrar les festes amb les nostres amistats i família.

S’han preparat moltes activitats pensades per 
gaudir en família: com a novetat d’enguany, l’Espai 
MercArt acollirà un parc de Nadal adreçat als més 

menuts on entre moltes altres coses els infants de 
Sant Just podran deixar la seva carta als Reis Mags. 
També podrem gaudir del tradicional Mercat de Nadal, 
campanyes de solidaritat, concerts de Nadal, teatre 
amb els Pastorets, activitats infantils i juvenils, la festa 
de Cap d’Any o la Cavalcada de Reis, entre d’altres.

NOU PARC DE NADAL

Espai MercArt
2, 3 i 4 de gener, de 17 a 20 h 
5 de gener, d’11 a 14 h

Per primera vegada, els infants i 
joves de Sant Just podran gaudir a 
l’Espai MercArt del nou Parc de Nadal. 

 
S’han organitzat tallers de fanalets, d’imants, de 

decoració nadalenca, de maquillatge, un planetari, un 
photocall nadalenc, un concurs de Dibuix, i jocs gegants, 
entre altres activitats.

Al llarg del matí del dia 5, els visitants podran gaudir 
d’un espectacle infantil i d’una xocolatada, i les nenes 
i els nens que ho vulguin podran lliurar les cartes amb 
els seus desitjos a un Patge Reial. D’altra banda, Ràdio 
Desvern, al 98.1 FM, farà un programa especial en 
directe des del Mercat Municipal amb la participació 
dels infants.

El Mercat de Nadal torna a la pl. Camoapa 

El diumenge 18 de desembre, durant tot el dia, molts 
establiments comercials del municipi participaran al 
Mercat de Nadal amb paradetes on es podran avançar 
les compres nadalenques. Hi haurà diferents activitats 
i tallers d’animació i, a més, els més petits podran fer 
cagar el Tió.

Els Reis de l’Orient arribaran a l’Ajuntament, després de passar per Mas Lluí i pel Casal de Joves

El 5 de gener i per primera vegada després de la pandèmia, els 
Reis d’Orient tornen al balcó de l’Ajuntament.

Aquesta vegada ho faran amb un personatge nou a la cavalcada: 
el Carboner. Un senyor simpàtic i alegre que vetllarà perquè ens 
portem bé i si no ho fem ens deixarà carbó.

Els Reis Mags faran el primer tram de la caval-
cada al Mas Lluí, i després seguiran el recorregut 
fins al Casal de Joves on ampliaran el nombre de 
carrosses amb la de patges reials, la de regals i la 
resta del seguici. Continuaran fins a l’Ajuntament 
per rebre la clau de totes les cases de mans de 
l’alcalde Joan Basagañas. Amb la clau màgica ben 
guardada, recorreran diferents barris de Sant Just 
per veure tots els infants, repartir molts caramels i recollir les cartes dels nens i nenes que encara 
no els hagin pogut fet arribar.

La Comissió de Cavaltombs oferirà globus als infants al Casal de Joves i al passatge Sant Lluís.

Vols ser patge a la cavalcada de Reis?

Si sempre has volgut ser patge de la Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient i tens de 8 a 12 anys, pots 
apuntar-te fins al 31 de desembre a través de www.santjust.cat 

Si hi hagués més sol·licituds que places, el dia 3 de gener es farà un sorteig en directe al magazín matinal de 
Ràdio Desvern, La Justa. 
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Els llums de Nadal ja il·luminen Sant Just 

El 2 de desembre, al parc de Joan Ma-
ragall, es va donar el tret de sortida a les 
festes de Nadal amb la tradicional encesa de 
llums, una xocolatada amb la Comissió de 
Festes del Barri Nord, animació nadalenca 
i un DJ de versions.

La il·luminació inclou fins a un total de 
200 elements i com a novetat s’ha col·locat 
una bola de Nadal gegant d’uns 5 m d’alçada. 
S’han reforçat les zones d’entrada i sortida 
de Sant Just, així com llocs de trobada, 
equipaments i parcs. També s’ha equilibrat 
la il·luminació a tots els barris del municipi 
i com a mesura per fer front a la crisi ener-
gètica les llums s’apagaran cada nit a les 23 
h, una hora abans del que era habitual. A 
més, tots els elements decoratius nadalencs 
són LED de baix consum.

Concerts de Nadal

Durant desembre i gener són moltes les entitats que oferiran concerts 
de Nadal a Sant Just:

l’Associació Cultural Casa d’Extremadura, la Coral 
Harmonia, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, 
l’Orfeó Enric Morera o Just Gospel Cor. Més informació 
a santjust.cat

Donem la benvinguda al 2023 amb la festa de Cap d’Any 

La nit del 31 de desembre a l’1 de gener, a partir de l’1 de 
la matinada, donarem la benvinguda al 2023 al Complex 
Municipal de La Bonaigua de la mà de DJ Grande i DJ Ruyex.

Podeu comprar entrades de venda anticipada a entrapolis.
com des del 5 i fins al 31 de desembre a un preu de 15 € i a 
taquilla, a 17 €. Els preus inclouen una consumició i els me-
nors de 16 anys han d’anar acompanyats dels/les tutors-es.

Pastorets de Sant Just

Els dies 21, 22, 23 i 26 de desembre, 
tornen Els Pastorets a l’Ateneu de Sant Just. 

UN SANT JUST MÉS SOLIDARI QUE MAI

La Marató de TV3, amb la salut cardiovascular
El 18 de desembre, al Mercat de Nadal de la plaça Ca-

moapa i a altres espais del municipi, l'Associació Sant Just 
per la Marató, amb el comerç de Sant Just Desvern i diferents entitats, 
organitzen diverses activitats per a col·laborar amb la Marató de TV3 
per la salut cardiovascular.

També hi podrem trobar un espai de salut solidari amb entitats com 
Shurican i SuperOli, que oferiran els seus productes a fi de recaptar fons 
per a la recerca del càncer infantil, així com l’Associació de Familiars 
de Salut Mental del Baix Llobregat.

Aquest Nadal, cap infant sense joguina
Des del 12 de desembre i fins al 2 de gener de 2023, podeu col·laborar 

en la campanya “Cap infant sense joguina” i contribuir a fer que el dia 
de Reis sigui especial per a tots els infants del poble. 

L’objectiu d’aquesta campanya és garantir que arribin regals nous i 
adequats als infants de famílies en risc d’exclusió social.

Tots els regals s’adquiriran a establiments de Sant Just, i podeu 
col·laborar comprant vals de 5 € en alguna de les botigues següents:

7Dos Concept Store, Bambuques, Cal Llibreter, Cistelleria Ballart, 
Estètica Sofía Ventura, Granel Sant Just, Íntims Carbó, L’Escrivà, La Vie 
en Papier, Lesayoga, Meritxell Morató Logopèdia i Psicologia, Möbel 
Lab, Mobles i Electrodomèstics Catalán, Physios Centre de Fisioteràpia 
i Rehabilitació Funcional i Tutu Barcelona

Recollida d’aliments per a Càrites
Campanya de recollida d’aliments a les escoles, del 21 de novembre 

al 20 de desembre destinats al rebost de Càrites del municipi.

Banc de Sang
El divendres 16 de desembre, totes les persones majors de 18 anys 

podran donar sang al Casal de Joves, de 10 a 14 i de 17 a 21 h

RECICLEM ELS ARBRES DE NADAL

Es recolliran del 9 al 15 de gener a:
• Avinguda de la Generalitat de Catalunya 
amb el parc de les Basses de Sant Pere 
• Avinguda de la Indústria amb avinguda 
del Camp Roig 
• Carrer de Salvador Espriu amb carrer 
de la Tudona 
• Parc de Joan Maragall amb carrer Major 
• Rambla de Sant Just amb carrer de la Creu 
• Plaça de Montfalcone 
• Parc del Canigó amb carrer del Canigó
• Plaça de la Mediterrània 
• Carrer de Rosa Luxemburg amb parc 
de Iulia Quieta 
• Plaça d’Antoni Malaret i Amigó 

Viu el Nadal al Mercat Municipal

Aquest Nadal, es sortejaran 5 paneres de 
130 € per comprar al mateix Mercat. 
Per participar cal emplenar les butlletes 
que donaran totes les parades del 12 de 
desembre al 4 de gener. 
El 5 de gener, durant el programa especial 
de Reis que s’emetrà en directe a Ràdio 
Desvern de 10 a 13 h, es realitzarà el sorteig 
per escollir a les persones guanyadores 

Horaris de Nadal
22 de desembre, obert tot el dia.
24 i 31 de desembre, fins la darrera comanda.

Aquestes i la resta d’activitats infantils i juvenils programades 
per Nadal es poden consultar amb més detall a www.santjust.cat i 
a l’edició en paper que s’ha fet arribar a tot el veïnat del municipi.

EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2022 3 



Sant Just llueix carrers i espais públics renovats

Al passeig de Can Sagrera s'ha fet l'adequació i estabilització dels parterres Enllestit el tram del carril bici entre els carrers Narcís Monturiol i Cadenes

Renovació del carrer Caçadors El carrer Verge del Pilar ja llueix nova imatg
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EQUIP DE GOVERN

BENVOLGUT 2023

Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Quan llegiu aquestes línies estarem vivint els darrers dies 
d’aquest any 2022. Un any que ha tingut aspectes positius 
a nivell general, com per exemple, la fi de la pandèmia i la 
recuperació de la vida que teníem abans, però també males 
notícies com la guerra a Ucraïna que a més del drama humà 
ha tingut un greu impacte en l’economia del nostre país. Fruit 
de la situació econòmica, en la qual no és descartable que 
entrem en rescissió, des del Govern municipal vàrem consi-
derar oportú congelar els impostos i ampliar les partides 
d’atenció social. Esperem que aquestes mesures ajudin les 
famílies de Sant Just a pal·liar els efectes que està provocant 
l’encariment del cost de la vida.

Més enllà d’aquestes mesures, i essent conscients del com-
plicat context general, l’any 2023 suposarà per a Sant Just la 
culminació de bona part del Pla d’ acció municipal, el full 
de ruta que vàrem aprovar a l’inici del mandat i que ha avançat 
a molt bon ritme malgrat la paràlisi patida durant els pitjors 
mesos de pandèmia. 

Fruit d’aquest esforç, Sant Just veurà com durant l’any 
vinent entren en funcionament tres nous equipaments (la 
nova escola bressol, el Teatre Ateneu i la nova deixalleria) i com 
arrenca l’esperat nou pavelló poliesportiu al barri del Mas 
Lluí. També serà durant l’any 2023 que s’iniciaran les obres 
de rehabilitació de dues emblemàtiques masies de Sant Just: 
Can Freixes i Can Candeler. 

Respecte a l’habitatge, durant l’any vinent veurem com 
s’aixequen 4 importants promocions de protecció oficial. 

NADAL A SANT JUST

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

A la ctra. Reial se’n construiran fins a 550 dels quals 185 
seran de lloguer assequible. Convé recordar que aquesta és 
l’edificabilitat que s’havia de construir a la Vall de Sant Just. 
Finalment, a l’espai de l’antic Jocs Jovenívols, es construiran 8 
habitatges amb un gran aparcament soterrat que podrà acollir 
fins a 60 vehicles.

Vull posar en valor que la construcció de totes aquestes 
promocions d’HPO i l’obertura d’una segona escola bressol 
tenen un gran impacte a nivell social atès que, entre altres, 
afavoreixen l’emancipació de la gent jove i faciliten la incor-
poració de les dones al mercat laboral. No parlem només de 
pedres i construccions, sinó de polítiques públiques que 
milloren la qualitat de vida de la ciutadania i contribueixen 
a reduir les desigualtats socials.

En el terreny de l’espai públic, durant l’any 2023 veurem 
com millora la plaça de la Pau i com es remodelen els carrers 
Sant Lluís, Santa Teresa i Creu en el seu tram comprès entre 
els carrers Muntanya i Verge del Pilar. Així mateix, esperem 
que la remodelació de les escales del c. Església siguin també 
una realitat. Una altra novetat és que els carrers comptaran 
amb 13 noves càmeres lectores de matricules que crearan una 
malla que permetrà fer un bon seguiment de tots els vehicles 
d’interès policial que entrin al municipi. Un sistema, el de 
les càmeres, que està donant bons resultats en l’àmbit de la 
seguretat ciutadana.

En definitiva, l’any 2023 serà un any en què es concretaran 
molts projectes i iniciatives que s’han estat treballant al 
llarg de tot el mandat municipal. Projectes destinats a millo-
rar la qualitat de vida de la població de Sant Just i a mantenir 
l’alt grau de satisfacció que tenen la majoria de santjustencs i 
santjustenques de viure al nostre poble. 

Espero que pugueu passar aquestes festes nadalenques amb 
les persones més estimades i que pugueu desitjar-vos junts un 
BON NADAL I UN PRÒSPER 2023! 

Ja s’acosta una de les èpoques més il·lusionants de l’any, 
Nadal i totes les festes que l’envolten. Des de l’ajuntament 
també posem el nostre gra de sorra perquè aquestes dates 
siguin especials, pensant en tots els públics. 

Comencem el dia 2 de desembre amb la, cada cop més 
consolidada, encesa de llums de Nadal. Enguany encendrem 
una gran bola d’arbre de Nadal a la plaça Maragall i hi haurà 
activitats i xocolatada per als més petits de la casa. 

La pròxima data al calendari és el 31 de desembre, amb la 
Festa de Cap d’Any a la Bonaigua, aquest any sense cap mena de 
restricció per COVID. Una alternativa perquè la gent jove, i no 

tan jove, pugui tenir oci nocturn de qualitat a Sant Just, evitant 
desplaçaments innecessaris, en aquesta data tan assenyalada. 

El següent gran acte és una novetat i una aposta per la 
infància del municipi. Serà el Parc de Nadal. Un esdeveni-
ment de tardes, els dies 2, 3, 4 de gener, a l'Espai MercArt. Al 
Parc de Nadal hi trobarem activitats per a la petita infància, de 
maquillatge, un photocall, un planetari, un espai de jocs de fusta 
i la bústia reial. A part, cada dia hi haurà un taller perquè els 
infants fabriquin imants, fanalets i arbres de Nadal. Es tancarà 
amb una xocolatada, un espectacle familiar i el patge reial el 
dia 5, abans de la cavalcada de Reis.

I per acabar, el mateix dia 5, amb la ja tradicional Cavalca-
da de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient, amb alguna 
novetat i alguna carrossa nova, gràcies a la gent de Caval-
tombs. Enguany el recorregut s’inicia Mas Lluí, fent una petita 
parada davant del Casal de Joves, pujant fins a l’Ajuntament, 
on recuperem la tradició de l’entrega de la clau, i continuant 
el seu recorregut pels diferents barris del poble. 

Un Nadal ben farcit d’activitats per a tots els públics a prop de casa . 
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La cavalcada és una de les tradicions més arraigades del 
poble. Com va néixer Cavaltombs? Des de quan es fan 
cavalcades de Reis a Sant Just?

La documentació més antiga que conservem és de 1939, però, 
com a entitat, l’any 2022 vam fer 70 anys, així que aquesta serà 
la 71 que organitzem. Diverses famílies pioneres relacionades 
amb la fusteria (Aguadé, Climent, Alías, Collantes, Santacana, 
Botí...) es van unir fa molts anys i van començar a construir 
les carrosses i a millorar-les any rere any, amb molta ajuda de 
l’Ajuntament. El senyor Aguadé va ser president de Cavaltombs 
durant quaranta anys. Jo en soc el portaveu des de fa tres, però 
formo part d’un equip de dotze persones: ho decidim tot entre 
tots i cadascú té la seva missió i les seves tasques.

Si algú vol formar-ne part, què ha de fer?
Sempre estem oberts a qualsevol persona que vulgui par-

ticipar i ajudar-nos, les necessitem. Si algú vol col·laborar en 
la cavalcada o ens vol fer arribar propostes de millora cons-
tructives, ens pot escriure a associaciocavaltombs@gmail.com.

Quin és el major repte de Cavaltombs?
La nostra única norma és no anar mai cap enrere. Aquest 

any tindrem set carrosses, així que l’any que ve no en podem 
tenir sis. Preferim organitzar una cavalcada petita, amb encant: 

que puguis veure els Reis Mags de molt a prop i entregar-los 
les cartes personalment.

Ens pots anticipar alguna novetat de la cavalcada 
d’enguany? Què hi veurem?

Aquest any és molt especial, perquè tenim una carrossa nova, 
la dels carboners, que reparteixen carbó, que anirà a la cua de les 
carrosses. L’organitza una altra entitat del poble, Bandandarà.

Així doncs, tindrem set carrosses: l’estrella al capdavant, 
a continuació les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltassar, i 
després la dels patges, la de regals i la dels carboners. A la cua 
també hi haurà dos o tres cotxes antics i música. A més, 36 
nens i nenes podran fer de patges reials.

El recorregut començarà a Mas Lluí. Quina rebuda hi 
espereu?

L’any passat va ser la primera vegada que la cavalcada pas-
sava per Mas Lluí i va ser tot un èxit. No esperàvem una rebuda 
així, amb tants infants i avis, i ens vam emocionar. Aquest any 
també començarem amb una rua per Mas Lluí i després bai-
xarem als altres barris.

I què ens pots dir de la resta de la cavalcada?
L’Ajuntament és un altre punt màgic, perquè tens als Reis d’Orient 

molt a prop, pots tocar-los i entregar-los les cartes en mà. A més, 
l’Alcalde els entregarà la clau màgica des del balcó. També sortejarem 
regals i vendrem globus, que ens ajuden a finançar la cavalcada.

El Casal de Joves és un altre punt preciós, perquè hi ha 
molta gent. I també ens agrada recórrer els carrers petits del 
poble, no volem que es perdi aquest encant.

Què us aporta més satisfacció?
La mateixa nit de la cavalcada és molt reconfortant, no es pot 

descriure. Arribes a casa i no pots dormir de l’emoció, és molt maco. 
Treballem molt, però el resultat és tan agraït! La nit de Reis mai perds, 
perquè veus els nens i nenes tan contents que tot l’esforç val la pena.

Tens algun missatge pels menuts i menudes de la casa?
Que es portin molt i molt bé, perquè aquest any duem car-

bó al poble perquè ens hem assabentat que el comportament 
d’alguns nens i nenes no era el millor. Porteu-vos bé durant 
aquests dies i no rebreu carbó! 

CARLOS BORRAJO, president de Cavaltombs, una entitat amb més de 70 anys d’història 

ENTREVISTA

“Preferim organitzar una cavalcada petita, amb encant: 
que puguis veure els Reis Mags de molt a prop”
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Sant Just estrena nou camp de futbol
Equips i clubs del poble ja gaudeixen del nou camp de 

futbol, que es va inaugurar oficialment el 27 de novem-
bre en una jornada molt participativa, i en el marc de la 
qual es van desenvolupar diferents activitats esportives 
i lúdiques, com un partit de futbol de dones de Sant Just, 
i un altre entre els equips veterans AV Sant Just i del 
RCD Espanyol. 

El Servei Català de la Salut preveu ampliar el CAP de 
Sant Just Desvern amb un cost estimat per a l’execució 
de les obres de 4,7 milions d’euros. Aquesta informació 
és fruit d’una pregunta parlamentària registrada al Parla-
ment. El projecte es redactarà al llarg de 2023, les obres 
s’executaran durant el 2024 i la nova infraestructura 
estarà disponible l’any 2025.

Actualment, el CAP de Sant Just segueix tenint la 
mateixa estructura que quan es va construir als anys 
90. Des d’aleshores, la població ha anat augmentant i, 
en conseqüència, també s’hi han anat incorporant nous 
professionals en plantilla, que necessiten més espais per 
atendre la ciutadania.

Recentment, s’hi han incorporat cinc professionals per 
oferir un millor servei a la població. Aquests professionals 
s’uneixen a la desena de metges i metgesses de família, els 
dos pediatres, la llevadora, els tretze infermers i infermeres, 
els dos tècnics en cures auxiliars, la desena de professionals 
d’atenció a la ciutadania, i els tècnics en treball social i odon-
tologia. La manca d’espai comporta que l’Ajuntament estigui 
cedint sales per a diverses necessitats de l’ambulatori, com 
ara per les campanyes de vacunació o la feina comunitària. 

Com puc demanar cita al CAP de Sant Just Desvern?
A través de l’app La Meva Salut
Telèfon únic de cita prèvia: 93 567 09 99
A través de la web citasalut.gencat.cat

ANTONI COLLANTES ANDREU

Regidor d’Esports
 

“GRÀCIES ALS TREBALLS QUE S’HAN FET PER CANVIAR LA 

GESPA ARTIFICIAL I PER HABILITAR UN SEGON CAMP, AVUI 

SANT JUST DESVERN DISPOSA DE MÉS INSTAL·LACIONS PER 

DONAR UN MILLOR SERVEI ALS EQUIPS QUE HO NECESSITIN”. 

EL CAP DE SANT JUST S’AMPLIARÀ PER PODER FER FRONT  
A L’AUGMENT DE LA POBLACIÓ
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Augmenta el nombre 
de karts a la 45a edició

La Cursa de Karts de Coixinets ha tornat a reunir un 
any més molt veïnat al voltant del carrer de la Creu del 
Padró i Freixes. Dissabte 12 de novembre els karts van fer 
les cronos, i diumenge 13 van començar les curses de les 
diferents categories., que enguany comptaven amb 122 karts, 
13 més que l’any passat. 

Guanyadors/es de la 45a Cursa de Karts 
ALEVINS 
606 – Telmo Leoz i Toni López 
INFANTILS 
506 – Georgina Barrera i Pol Herran 
CADETS 
403 – Alvaro Mazana i Lucas Llorenç 
FÈMINES 
301 – Catalina Planellas – Lua Busquets 
MIXTA 
701 – MarioNA Sales i Pau Martin 
VETERANS 
205 – Adriàn Lorente i Carlos López 
JÚNIORS 
104 Lucas Arjona i Marc Pérez 
SENIORS 
22 – Àlex Oriuela i Lucas Gafarot 
MÀSTERS 
2 – Marc Mengot i Marc Ruiz 

L’AJUNTAMENT DESTINARÀ 10.000 € ALS 
TRES PROJECTES DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ GUANYADORS DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU 

Com ja es va fer l’any passat, l’Ajuntament ha conclòs 
un procés participatiu perquè la ciutadania escollís els 
tres projectes als quals destinar 10.000 euros del pres-
supost municipal de 2022 (3.333 euros per projecte). 
Hi han participat 33 persones. 

Els projectes guanyadors d’aquesta edició han estat: 
“Manteniment del laboratori i de la producció local de 
medicaments essencials als campaments de refugiats 
(Sahrauís a Tindouf, poble sahrauí)”, “De l’exclusió a la 
inclusió de nens, nenes, adolescents i joves en situació 
de vulnerabilitat de Bobo-Dioulasso (Burkina Fasso)” i 
“Projecte d’atenció a les necessitats bàsiques (educatives, 
psicosocials, alimentàries, de salut, etc.) de les dones i 
nenes afganeses (Afganistan)”. 

Tria un màxim de tres projectes 
als quals vols que l'Ajuntament 
destini l'aportació 33 respostes

Manteniment del laboratori 
i de la producció local de 
medicament... 24 (72,7%)

Una vida plena: enfortiment de la llar d'avis 
d'El Sauce (Nicaragua) 10 (30,3%)

Dones migrades hondurenyes: espais de 
relació, vincles i cura... 7 (21,2%)

De l'exclusió a la inclusió de nens, nenes, 
adolescents i jove... 24 (72,7%)

Projecte d'atenció 
a les necessitats 
bàsiques (educativ... 
28 (84,8%)
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SANT JUST APOSTA PER L’ENERGIA RENOVABLE

L’Ajuntament ja forma part de TERSA-Barcelona Energia, 
una aposta per l’energia renovable i la transició energètica.

El Ple de novembre ha aprovat la incorporació de 
l’Ajuntament com a soci de l’empresa Tractament i Selec-
ció de Residus SA (TERSA) per a l’exercici de l’activitat 
econòmica de comercialització d’energia elèctrica. Així, es 
disposarà d’una empresa pública municipal que oferirà els 
seus serveis tant a l’Ajuntament com a tota la ciutadania.

L’entrada a TERSA és una aposta per l’energia renovable 
local i la transició energètica i entre altres s’aconseguirà una 
reducció del consum energètic i s’impulsarà l’autoconsum. 
També oferirà un assessorament personalitzat i serveis 
d’estalvi i optimització d’energia amb tarifes i potències 
segons les característiques de consum de cada llar. 

RESTRICCIONS DE CONSUM D'AIGUA A CAUSA 
DE LA SEQUERA

L’Ajuntament ha començat a fer restriccions de consum 
d’aigua a causa del període de sequera que estem vivint.

Per aquest motiu, s’han eliminat els regs per a la neteja de 
carrers, fent ús de les bufadores i dels vehicles escombradora 
que utilitzen aigua de l’hidrant de Can Ginestar (aigua de 
pou), que també s’utilitza per a la neteja dels contenidors.

D’altra banda, es minimitzen els regs de les zones verdes 
del municipi i únicament es rega al vespre i durant la matinada.

També s’ha informat les empreses consumidores de grans 
quantitats d’aigua que prenguin precaucions davant la situació, 
recomanació que es fa extensiva, així mateix, a la ciutadania 
del municipi.

La nova Llei estatal de residus no permet la 
crema de restes vegetals . Només es permet 
la crema en terrenys afectats per plagues o 
per risc d’incendi, amb autorització expressa.

Sant Just 
està 
canviant 
el xip

Gràcies a la col·labora-
ció ciutadana, els conteni-
dors amb xip assoleixen 
un 11,5 % més de recollida 
selectiva 

CONSULTA ELS 6 PUNTS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL 
Punts i horaris de recollida per a residus de mida petita

  Parc de Joan Maragall
Últim dissabte de cada mes de 9 h a 9.30 h

  Parc del Parador
Últim dissabte de cada mes de 9.45 h a 10.15 h

  Pl. de Camoapa
Últim dissabte de cada mes de 10.30 h a 11.30 h

  Parc de les Basses de Sant Pere / Av. de la Generalitat 
de Catalunya
Últim dissabte de cada mes d’11.45 h a 12.30 h

  Parc de la Plana Pedrosa
Últim dissabte de cada mes de 12.45 h a 13.15 h

  C. de Rosa Luxemburg /Pg. Comte de Vilardaga
Últim dissabte de cada mes de 13.30 h a 14 h 
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El documental “Just Graff It” posa a Sant 
Just en el mapa dels grafits europeus

En el marc de la cloenda dels 25è aniversari del Casa de 
Joves es va estrenar el documental de KriK Krak Producti-
ons, dirigit pels santjustencs Miquel Ardèvol i Eric de 
Gispert i que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament. 
“JUST GRAFF IT, una història local” mostra el naixement 
del grafit a Sant Just, i com el nostre municipi ha marcat 
una part a nivell internacional d’aquest art que es desco-
neixia fins al moment. Alhora, des d’un caire antropològic, 
el documental també és un recorregut dinàmic pels inicis 
de la cultura hip hop al nostre país. 

Amb el procés d’investigació per fer el documental es van 
adonar que Sant Just Desvern ha tingut molta importància 

i que molts dels grans grafiters europeus han passat per 
la riera del poble. 

‘Just Graff It’ s’ha projectat a festivals de Roma i Grenoble, 
i recentment també a un casal cultural de Santo Domingo 
interessats en el tema. L’estrena a Sant Just ha suposat, se-
gons els autors, “un gran compromís i il·lusió per poder-ho 
ensenyar a les persones santjustenques”. Però han aclarit 
que la feina no està acabada, i que cal finançament per tal de 
poder-lo publicar en obert i que tothom ho pugui compartir. 
Es tracta d’un projecte sense ànim de lucre, i ara busquen 
tan empreses com entitats per tal que es pugui presentar i 
distribuir en obert. 

El documental està separat en tres capítols. El primer 
repassa els pioners de la old school, el segon tracta el tema 
de la Riera, relacionat amb la cultura Hip-Hop i el tercer 
fa un flashback i se centra en els inicis de tot això entrant 
dins els grafits de la colla de la sargantana. Ara volen fer 
un quart capítol repassant el ressò que ha tingut això 
actualment, seguint les noves generacions de la Riera i la 
continuïtat i la participació dins el municipi. 

10 EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2022



Unides som més fortes
Participa i fes propostes en el grup de WhastApp de la 

Casa de la Dona, i en el Consell Municipal de les Dones. 

Contacte: bustiaigualtat@santjust.cat. T’hi esperem 

El “Novembre Lila” posa l’accent en 
reivindicar la igualtat i rebutjar el masclisme

Durant tot el mes de novembre s’han dut a terme diferents 
activitats i propostes que han tingut les dones com a protago-
nistes. En el marc del “Novembre Lila” s’han fet accions per 
posar en valor la feina feta en l’àmbit de la igualtat per moltes 
dones de poble a través del Consell Municipal de les Dones, 
així com xerrades, exposicions, presentacions de llibres, tertú-
lies, espectacles i tallers que han posat l’accent en temàtiques 
i àmbits que afecten i tenen com a protagonistes i principals 
destinatàries dones de qualsevol perfil i edat. 

L’acte per celebrar el 20è aniversari del Consell de les 
Dones va aplegar una quarantena de dones que van recordar els 
inicis d’aquest òrgan que assessora l’Ajuntament en polítiques 
de gènere i igualtat, així com també es va destacar moltes de 
les accions que s’han tirat endavant fruit del debat i el consens 
en el mateix Consell. 

Les II Jornades Feministes han estat un altre dels punts 
forts d’aquest novembre. Durant tres dies, el Casal de Joves 
s’ha tenyit de lila amb una programa molt potent que ha tocat 
diferents eixos feministes des de diferents perspectives i ves-
sants. L’advocada Carla Vall, la investigadora Alba Cervera, el 
col·lectiu de Les Kelly’s i la psicòloga i cantant de rap musul-
mana Miss Raisa, ha estat algunes de les ponents convidades. 

El 24 de novembre la ciutadania va aplegar-se a la plaça 
Verdaguer, un any més, per rebutjar la violència masclista. En 
el marc de l’acte institucional es va llegir el del Dia Interna-
cional contra la Violència de Gènere, i es va comptar amb la 
participació de l’alumnat de l’Institut Sant Just, que va fer la 
lectura de diferents textos feministes, o de la coral Coraggio. 

NOVEMBRE 
LILA
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Patrimoni cultural de Sant Just: 
exposicions i projectes del nou any
El 2023 ve carregat de propostes culturals per a tots els gustos i de noves plataformes per donar visibilitat als 
artistes locals. Des de l’Ajuntament, es fomenten aquestes iniciatives a través d’ajuts per fer realitat projectes 
artístics, així com amb la programació d’exposicions de diferents disciplines.

Baixar-T, una nova plataforma per 
a artistes de la comarca 

Els municipis d’Esplugues, Mo-
lins de Rei, Sant Joan Despí, Sant 
Andreu de la Barca, Sant Boi i Sant 
Just s'uneixen per impulsar un 
projecte d'intercanvi cultural: 
Baixar-T, sota el lema “Fem cir-
cuit, fem cultura”. 

L’objectiu del projecte és do-
nar a conèixer grups i artistes 
dels municipis participants (arts 
visuals, teatre, música, circ i dan-
sa). S’ha creat una pàgina web on 
s’anunciaran els grups i artistes que 
s’hi vulguin inscriure, per donar-los 
visibilitat. A més, cada Ajuntament 
es compromet a programar un mí-
nim d’actuacions dels artistes enre-
gistrats a la plataforma que siguin 
d’altres municipis.

El 7 de desembre, a les 12 h, es 
presentarà el projecte Baixar-T a 
la terrassa del Museu de Sant Boi, 
en el marc de la Fira de la Puríssima, 
amb diverses actuacions musicals. 

Exposicions al Celler de Can Ginestar 
per al 2023

Durant el 2023 es programaran vuit 
exposicions al Celler de Can Ginestar, 
d’un total de 16 propostes presenta-
des sota pseudònim. D’aquestes, dues 
les programa l’Ajuntament i la resta són 
treballs individuals de diferents artistes. 
Curiosament, enguany tots els artistes 
que exposaran han resultat ser homes, 
mentre que durant el 2022 tots els pro-
jectes guanyadors van ser de dones.

Obrirà la programació anual 
l’exposició escultòrica Natura 
Intrat, de Manuel Blanco, que 
es podrà visitar del 12 de gener 
al 24 de febrer i presenta un petit bosc de 
joncs en ferro, relacionant el concepte de 
vegetació com a ornament modernista. 

Durant el març i l’abril hi haurà 
l’exposició escultòrica Bestiari si-
lenciós, de Jordi Palli, treballada 
en ferro i fusta. Després de setmana 

santa s’exposarà Ser arbre, de Josep 
Morral, una mostra pictòrica al vol-
tant de la natura.

Pel que fa a les exposicions del 
període estival, al juny es podran 
veure les fotografies de la XIV 
edició del Concurs Internacio-
nal de Fotografia de Sant Just, i al juliol 
s’exposarà Camí cap a una recerca pic-
tòrica, de Joaquim Gordum. La mostra 
consisteix en dotze obres de gran format 
sobre llençols de cotó, que busquen crear 
una atmosfera d’anacronisme.

L’últim trimestre de l’any 
estarà dedicat a la mostra múl-
tiple de l’alumnat dels cursos 
municipals d’arts plàstiques 

(setembre i octubre) i a l’exposició pictòrica 
de tècniques mixtes Origen d’intencions, 
de Jan Vallverdú (octubre i novembre). 
Finalment, durant desembre s’exposarà Om-
gra, de Joaquim Orriols, un projecte que 
representa els quatre elements naturals mit-
jançant l’experimentació simbòlica i ritual.

Per formar part de la programació 
expositiva del 2024, es poden presen-
tar propostes des de l’1 de gener fins 
al 30 de juny de 2023. Una comissió les 
avaluarà segons els criteris de puntu-
ació establerts, i se n’escolliran entre 
sis i vuit per ser exposades al Celler el 
proper any. 
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Ajuts pel foment de la creació artística: projectes guanyadors de la segona convocatòria

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern ha atorgat dos ajuts (de 5.000 euros cadascun) 
per fomentar la creació artística, d’un total de vuit pro-
postes presentades. 

Els projectes guanyadors d’aquesta segona convocatòria són 
el monòleg teatral El peix daurat (un viatge a la bogeria), 
d’Anna Agulló, i el projecte fotogràfic Solarigrafia, de 
Jordi Huerta. Gràcies a aquests ajuts, podran desenvolupar 
ambdues propostes.

La primera convocatòria la van guanyar Carme Malaret, 
amb el projecte Envasar el temps (es pot veure el resultat 
d’aquesta exposició col·lectiva de manera permanent al Centre 
Cívic Soledat Sans Serafini), i Awen Duet, un duo de veu i 
arpa format per Laura Pont i Mateu.

Al llarg de 2023 s’obrirà la tercera convocatòria per 
fomentar la formació, la innovació o investigació artísti-
ca, la creació i la producció artística, en relació als camps 
artístics i escènics de la música, el teatre, la dansa, el circ, les 
arts plàstiques, visuals, audiovisuals, videojocs i multimèdia, 
etc. Un jurat analitzarà les propostes i les puntuarà en base als 

criteris establerts (qualitat artística, originalitat i creativitat 
del plantejament, impacte o interès cultural, la vinculació 
amb el municipi o la presentació d’un pla de comunicació, 
entre d’altres). 

Projecte Fàbrica d’artistes: un nou espai 
per a la creació

En paral·lel als espais d’exposició, 
l’Ajuntament ha encarregat a OFFICE 
OF ARCHITECTURE IN BARCELONA 
(OAB), de Carlos Ferrater, el projecte 
per a la Fàbrica d’Artistes, que s’ubicarà 
davant de la ITV i al costat de la nova 
deixalleria.

Aquest nou equipament ha de per-
metre a artistes locals de diferents 
disciplines disposar d’espais habilitats 
per crear les seves obres amb tot tipus 
de materials. 

Recuperació d’escultures del municipi

Recentment s’ha fet el manteniment de l’escultura Estrès, de l’artista Quim 
Lluís, ubicada a la plaça Camoapa, inaugurada l’any 1996. Es tracta d’un con-
junt escultòric de tres peces: un cilindre giratori de 8 m on hi figuren pintures 
relacionades amb l’estrès, un petit cilindre inclinat i una figura antropomorfa, 
feta amb formes còniques i cilíndriques. 

Inaugurada l’escultura de Toni Cubells a la Cursa 
de Karts de Coixinets

En la 45a Cursa de Karts de Coixinets, ce-
lebrada durant el cap de setmana del 12 i 13 de 
novembre, es va inaugurar un podi escultòric 
al mur de davant el parc del Mil·lenari, on tra-
dicionalment es lliuren els premis. L’obra és de 
l’artista santjustenc Toni Cubells, i consisteix 
en tres blocs en suspensió, col·locats a diferents 
mides, en els quals es pot llegir “Cursa Karts 
de Coixinets des de 1977”. 
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NOTÍCIES BREUS

El projecte MONS, guardonat 
als XI Premis de Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat

El Projecte MONS de Sant Just Desvern, 
dels comissaris Laura Baringo i Quim Deu, 
ha obtingut el Premi Gràcia Dorel-Ferré, 
com a projecte que reformula un espai 
expositiu en una zona polivalent, generant 
comunitat i participació entorn de l’art 
contemporani. MONS acosta a la població 
de Sant Just un planter de creadores i 
creadors avantguardistes, alhora que 
busca la complicitat amb el món local, 
amb la implicació en formes i iniciatives 
molt diferents en cadascuna de les tres 
exposicions que s’han fet aquest 2022.

Aquests guardons, el lliurament dels 
quals s’ha fet aquest any a El Prat, són 
concedits pel Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat (CECBLL) i valoren 
personalitats i associacions de la comarca 
en els àmbits cultural, social, econòmic 
i ecològic. 

Instal·lació de radars pedagògics 
per promoure la conducció segura 
als carrers 

Els radars pedagògics s’han 
instal·lat de moment al carrer 
Major amb Ateneu, al carrer 
Rosa Leveroni amb el pas-
seig Mas Lluí i a l’avinguda 
Indústria amb el carrer Dr. 
Fleming, tots en sentit baixa-
da. Properament, també està 
previst posar-ne dos més, a la 
Plana Padrosa i a l’entorn de 
l’escola Montserrat.

Aquests radars són uns 
elements que afavoreixen la 
reducció de la velocitat en les 
vies urbanes i ajuden a ser més 
conscients i a una conducció 
més segura. 

L’Ajuntament realitza 
un estudi sobre 
l’estat de les mines 
d’aigua de La Vall

Les mines d'aigua de Sant Just 
Desvern són elements singulars propis 
del municipi i tenen un gran valor com 
a elements patrimonials arquitectò-
nics, hidrològics, històrics, culturals 
i ambientals. Són excavacions subter-
rànies artificials, que tenen l’objectiu 
de transportar aigua, aprofitant la 
gravetat, des de la capa freàtica fins a 
la superfície. Malauradament, moltes 
d’elles estan deteriorades i en desús.

S’ha fet alguns treballs previs en les 
darreres dècades publicats a “Les mines 
d’aigua de Sant Just Desvern” (Ochoa, 
J., et al. 1995) pel Grup Espeleològic 
Ratpenats i el Centre d’Estudis Sant-
justencs, però ara sorgeix la necessitat 
d’actualitzar part d’aquesta informació. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament 
durà a terme un estudi centrat en 
la mina Erasme i les mines de petit 
recorregut al voltant del Complex 
La Bonaigua, en què es pretén definir 
l’estat actual i el funcionament d’aques-
tes mines, així com les fragilitats, les 
patologies i les potencialitats actuals i fer 
propostes per a la seva recuperació. . 

14 EL BUTLLETÍ DESEMBRE 2022



NOTÍCIES BREUS

A través de l’app M7, la Policia Local de Sant Just lluita per 
prevenir violències masclistes i està al costat de les dones que 
ho necessiten els 365 dies de l’any. L’M7 és un conjunt d’eines 
que fan possible un sistema de seguretat 
col·laborativa a través del qual, entre al-
tres coses, es poden enviar emergències 
de forma segura, discreta i immediata. 
Entre els accessos directes, n’ hi ha 
un d’específic per a la violència de 
gènere que permet enviar avisos a 
la policia de forma subtil i ràpida 
sense haver d’obrir l’aplicació. 
Descarrega’t l’App M7 Seguretat 
Ciutadana a Play Store o App 
Store. 

Premi a millor PIME 2022 per 
a una empresa de Sant Just
El Laboratori Innoaesthetics ha estat 
guardonat amb el Premi a la Millor 
PIME del 2022. El premi va ser ator-
gat, entre més de set-centes empreses, 
per la Cambra de Comerç i amb el 
suport de La Vanguardia i el Banc de 
Santander. 

Justificació i propera convocatòria de les 
subvencions per a les entitats i col·lectius 

El 31 de gener finalitza el termini per presentar 
les justificacions de les subvencions per a activitats 
d’utilitat pública interès socials rebudes l’any 2022. 
La convocatòria de 2023 està prevista per al primer 
trimestre del proper any, i aquest mes de desembre es 
farà una reunió informativa adreçada a les entitats per 
explicar-los les novetats i la previsió de calendari. 

Al gener està previst que comencin els treballs per a la 
millora paisatgística d’un tram de la riera de Sant Just. Es 
tracta de l’eliminació de la canya actual que hi ha entre Can 
Gelabert i Can Roldan i, en una segona actuació, la de sota el 
pont de Can Padrosa.

L’actuació es farà entre els mesos de gener i febrer, amb 
maquinària per extreure el rizoma de les canyes i perfilar 
els talussos, en els quals posteriorment es plantaran arbres i 
arbusts de mida forestal a una densitat elevada. 

Retirada de canyes en un tram de la riera de Sant Just

Accés específic per emergències 
de violència masclista a l’app de 
Seguretat Ciutadana A mitjan novembre, va tenir lloc una jornada de treball 

organitzada per l’Associació Sant Just Impulsa amb el 
suport de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament i l’associació han signat aquest any un 
conveni de col·laboració pel qual l’Ajuntament aporta 
una quantitat econòmica per impulsar aquesta entitat que 
treballa per dinamitzar el teixit empresarial del polígon 
Sud-Oest, Pont Reixat i el centre de Negocis Sant Just 
Diagonal.

La reunió realitzada permetrà que més empreses s’in-
corporin a l’associació, promovent que els centres d’acti-
vitats econòmiques de Sant Just estiguin cohesionats. La 
col·laboració gira entorn la millora de la competitivitat 
empresarial alhora que reverteix en el municipi generant 
llocs de treball, fent dels polígons un entorn més agradable, 
impulsant la sostenibilitat i creant un canal d’interlocució 
directa amb l’administració. 

L’associació empresarial Sant 
Just Impulsa continua creixent

Nou calendari 
d'aules d'estudi 
desembre-gener
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EN FLAIX

Durant el mes de novembre, Sant Just ofereix xerrades i tallers sobre la 
prevenció en salut i de sensibilització sobre els hàbits saludables tant 
als centres educatius com per a la ciutadania en general. 

En el marc de l’XI Novembre Literari s’han programat una vintena 
d’activitats per gaudir de la literatura amb tertúlies, clubs de lectura, 
presentacions de llibres i tallers d’escriptura. 

El Casal de Joves ha finalitzat les activitats del seu 25è aniversari 

amb una jornada festiva que també va servir per recordar persones i 

entitats que han estat implicats al llarg d’aquests anys. 

L’alcalde, Joan Basagañas i el regidor d’Empresa i Innovació, Pedro 

Soria, han visitat l’empresa Terra Solari, que s’ha instal·lat aquest any 

al municipi. Dissenyen i implanten solucions d’autoconsum energètic 

basades en energies netes. 

L’exposició “Indestructibles: una mirada a la generació del futur 

d’Àfrica” amb fotografies d’Alfons Rodríguez i textos del periodista 

Xavier Aldecoa s’ha pogut veure al Centre Cívic Soledat Sans. 

L’entitat ecologista Alnus/CEPA ha continuat amb les activitats del seu 25è aniversari. En aquesta ocasió es va convocar el veïnat a una sembra d’aglans i en la qual també es van fer treballs de neteja i millora de l’entorn. 
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Gent gran de Sant Just ha tornat a compartir àpat i una bona estona en el dinar de germanor que cada any s’acostuma a fer quan arriben aquestes dates. 

Fruit de la visita de l’alumnat de l'escola Montserrat a l’exposició de 

Mons, van fer un seguit de treballs que, finalment, s’han mostrat dins 

el mateix espai expositiu, ampliant l’objectiu inicial d’apropar l’art a la 

xarxa pedagògica del poble. 

El 30 de novembre se celebra el Dia de la Ciutat Educadora i Sant Just 

ho ha commemorat amb una conferència sobre l’alimentació a escala 

local com a via per a un món millor. 

L’Orfeó Enric Morera, la Coraggio i el Cor Lo Pom de Flors han ofert 

concerts en honor a la patrona de la música amb la col·laboració d’altres 

corals cantaires. 

Les activitats “Tardor d’Hivern” continuen convidant que infants i 

famílies gaudeixin de tallers, hores del conte i espectacles entre 

moltes altres propostes. A la imatge “Danses per la Pau”, una actuació 

de la companyia La Boia Teatre al parc Maragall. 
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GRUPS MUNICIPALS
ARA ÉS L’HORA, 
COMERCIANTS! ARA ÉS 
L’HORA

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 
Endavant Sant Just

EL FUTUR DE LA 
MOBILITAT ÉS ARA

Sergi Seguí i Esteve 
Grup Municipal 

d’ERC

El món de l’esport ha tornat a la normalitat després de 
les restriccions de la pandèmia en el camp esportiu, i ho 
ha fet amb força. 

Des del govern municipal, hem tornat a reactivar 
projectes que havien quedat aturats. Hem millorat les 
instal·lacions amb seients a les grades de la pista in-
ferior del Complex Esportiu de La Bonaigua. Hem pintat 
les parets per donar més calidesa a l’espai i també hem 
renovat els marcadors, tant a la pista superior com a 
l’inferior. A la part posterior del pavelló exterior cobert, 
estem remodelant el passadís que dona al talús cimen-
tant-lo per garantir una millor mobilitat dels jugadors i 
jugadores així com dels materials esportius. 

En el Complex, també hem impulsat i aprovat en el ple 
municipal un nou reglament, adequant-lo a les necessi-
tats actuals tant dels clubs esportius i els seus usuaris 
com de les persones abonades a la instal·lació. Es fixen 
uns drets i deures de les persones que en fan ús i també 
s’estableix un règim sancionador per garantir la correcta 
convivència i respecte pels espais públics.

Per donar resposta a les necessitats d’usos dels clubs 
que competeixen a La Bonaigua, el govern municipal 
està treballant en el disseny d’un nou Pavelló, que 
abans estava previst construir al costat de La Bonaigua 
i que ara s’ubicarà al Mas Lluí. El projecte s’està rea-
daptant al nou emplaçament i aviat tindrem el projecte 
aprovat per avançar en la seva execució. 

El dia 27 de novembre hem inaugurat el nou camp de 
futbol 11 molt necessari per als nostres clubs, i estem en 
vies d’acabar la construcció de quatre vestidors per a ju-
gadors i jugadores, i un altre per al cos d’arbitratge, amb la 
seva corresponent sala de màquines. Altres millores són 
la col·locació de seients a les grades del camp de futbol i 
el canvi de les torres d’il·luminació del camp gran.

Durant aquestes setmanes, també estem elaborant el 
reglament del camp de futbol seguint l’exemple del que ja 
tenim aprovat a La Bonaigua. Mentrestant, ja apliquem part 
dels nous criteris com són el tancament de llums i finalitza-
ció d’entrenaments a les 22.30h; la pacificació de l’entrada 
del carrer Cervantes, amb només un horari curt a les tardes 
i en el cap de setmana entrada exclusiva pel carrer Narcís 
Monturiol, així com escurçar l’horari d’ús del diumenge.

Pel que fa als equips de la nostra població, tots han 
arrencat la temporada amb un fort impuls per superar 
les fites aconseguides la passada temporada i per se-
guir impulsant la cohesió dels equips.

Molta força als nostres equips!
Santjustencs i santjustenques aneu als espais espor-

tius a animar els equips del nostre poble! 

FORÇA A L’ESPORT LOCAL!

Toni Collantes
Grup Municipal 

del PSC

Des d’Esquerra Republicana sempre hem volgut per a 
Sant Just un model de mobilitat basat en la pacificació de 
l’espai urbà, la millora del transport públic i l’increment de 
la seguretat viària. Amb l’objectiu de generar nous hàbits 
en la ciutadania i que sigui compatible amb el dinamisme i 
l’activació que necessita el comerç del nostre poble.

Per aconseguir-ho és imprescindible un canvi de mentalitat 
de les administracions. Hem de deixar enrere el model actual 
i apostar perquè qualsevol persona tingui el màxim de 
serveis a menys de 15 minuts sense utilitzar el vehicle 
privat: la compra, l’ambulatori, els centres cívics i esportius, ... 

Per això, durant el mandat 2015-2019, crèiem estratègic 
per al municipi que ERC encapçalés la Regidoria de Mobi-
litat, des d’on vam impulsar diferents millores: la modi-
ficació de l’L10 perquè arribés a Mas Lluí i, posteriorment, 
la implantació de la nova línia E30. La millora de visibilitat 
– i per tant, de la seguretat – en els passos de vianants. 
També la pacificació dels carrers Raval i Bonavista. Vam 
establir les bases per implantar la zona verda i fer realitat 
la xarxa de carrils bici del poble. Tot mentre s’elaborava, 
també, el Pla de mobilitat urbana, amb els vianants com 
a eix central de tota la planificació.

Però van quedar coses pendents: les obres del Tram 
per la Carretera,millorar les freqüències i les sincro-
nitzacions dels busos i el recorregut del JT i el JM, per 
exemple.

Estem cansats de Convergents que reclamen el pont 
per a vehicles de Mas Lluí però que són incapaços de 
fer-ho havent acordat dos pressupostos a l’Ajuntament, 
o, a Madrid, on van negociar el finançament per fer per a 
vianants el pont que porta al Broggi però res de Mas Lluí.

Estem farts d’un PSC que, tot i tenir poder de decisió a 
la Diputació i a l’Àrea Metropolitana, es dediqui a fer pro-
meses que acaben quedant en un no res. El “replantejar 
traçats de línies per tenir millor servei”, “afegir un servei 
de transport a la demanda” o “ampliar el recorregut de 
l’E30 fins a la Renfe” ha quedat en paper mullat tot i la 
influència que poden exercir i no exerceixen.

Les prioritats polítiques necessiten compromís i 
diners. Si creiem que la mobilitat és estratègica i trans-
formadora ,que té efectes en l’espai públic, en el comerç, 
en el dinamisme del poble, en els hàbits de la gent... 
apostem-hi. Convertim-la en una prioritat de veritat i 
financem-la adequadament. Nosaltres, Esquerra Repu-
blicana, hi creiem i hi apostem. 

Entrar en una botiga i que una persona entesa en 
el producte et pugui assessorar sobre el que més 
s’adapta a les teves necessitats no té preu. 

Malgrat això, cada cop més les botigues tradicionals 
han vist com el comerç online els ha anat esgarrapant 
quota de mercat, fins al punt que la subsistència de 
molts comerços locals s’ha vist compromesa. 

Per aquest motiu, i per la importància de les botigues 
com a vertebrador de la societat, és més necessari que 
mai que les polítiques públiques donin suport de forma 
inequívoca al comerç de proximitat. 

Des d’Endavant Sant Just (i abans des de Convergèn-
cia) hem donat sempre suport als botiguers i botigue-
res de Sant Just, i creiem que l'Ajuntament hauria de 
ser-ne un aliat en lloc d'un escull. Massa vegades ens 
hem trobat amb ciutadans indignats amb el govern 
municipal i les traves, dificultats i problemes que s’han 
trobat a l’hora de posar en marxa un negoci o emprendre 
reformes en el negoci existent. 

L’Ajuntament hauria de treballar PER al i la comerciant, 
en lloc que sigui al revés. Aquesta és la nostra filosofia. 

Enguany, a iniciativa d’Endavant Sant Just, vam poder 
gaudir de la Fira del Comerç de Mas Lluí. Una iniciativa 
que representa perfectament l’essència del que som: la 
política al servei de la ciutadania i el comerç, la cohesió 
social que crea i la xarxa de poble que genera. I no en 
teníem cap dubte, va ser tot un èxit de participació. 

Ara al novembre s’acaba de posar en marxa la confec-
ció del PLA D’USOS COMERCIALS, a petició d’Endavant 
Sant Just. Un estudi que ens ajudarà a definir els nostres 
eixos comercials, com potenciar-los, com facilitar-hi 
l’accessibilitat i com promocionar-los. 

El nostre desig per a l'any 2023 és que aquesta sigui la 
forma que l’Ajuntament convisqui amb el comerç: posant 
al seu abast tot el que necessiti perquè pugui prosperar. 

I ara que tots els nens i nenes de Sant Just estan co-
mençant a redactar les cartes als Reis Mags d’Orient, 
nosaltres fem la nostra: que la campanya de Nadal 
d’enguany sigui un èxit per al comerç local i de pro-
ximitat. 

Us animem a pensar desitjos per a l'any vinent. Tin-
gueu en compte que el maig hi ha eleccions, i hi poden 
haver canvis, i que els vostres desitjos es facin realitat. 

BON NADAL I BON ANY NOU! 
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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GRUPS MUNICIPALS

W

Aleix Abadia Huguet 
Grup Municipal 
de la CUP

EL JOVENT NOMÉS HA 
POGUT ACCEDIR A 6 
DEL 12 HABITATGES 
PROMESOS PER 
L’AJUNTAMENT

Sant Just està creixent, és una realitat innegable. 
En els últims anys, des del 2017, 2018 i 2019, Mas Lluí 
ha fet un salt i s’ha desenvolupat de forma completa, 
acabant el que la crisi havia aturat feia una dècada. A 
més a més, els entorns de la carretera també creixen; el 
barri de Torreblanca i el futur barri al costat de la riera 
augmentaran el nombre d’habitants al municipi. 

Moltes de les persones que venen a viure a Sant Just 
són persones joves, moltes d’elles amb fills/es petits o 
amb voluntat de tenir-ne. Es fa evident, per tant, que 
també necessitarem places en els centres educatius 
del municipi per atendre les noves generacions, però, 
en tenim prou amb les existents?

Malgrat que la franja de 0-3 anys, l’escolarització no 
és obligatòria, moltes famílies hi aposten, o bé direc-
tament necessiten portar el seu fill/a a l’escola bressol 
per poder conciliar la vida laboral i la familiar És per 
això que des de la Regidoria d’Educació estem treba-
llant des del 2018 per a crear un nou centre i doblar 
l’oferta de places al municipi, passant de 107 a 214. 
Aquest nou centre, l’escola bressol Mainada, es posarà 
en marxa el setembre del 2023,. D’aquesta manera es 
donarà resposta a una demanda ciutadana històrica. 

A l’etapa de primària també portem uns quants anys 
amb grups desdoblats, Sant Just té una capacitat de 5 lí-
nies a la pública: 2 al Canigó, 2 al Montserrat, 1 al Mont-
seny i 1 línia a la concertada, al Madre Sacramento. Però 
des de fa alguns cursos tenim un setè grup, “un grup 
bolet”, que es va col·locant en diferents centres i, amb 
les dades dels cursos vinents a la mà, la tendència no 
canvia, tindrem un setè grup. A la secundària patirem 
un efecte dominó, el desdoblament del Montserrat i 
l’augment de població també assenyala que ens caldrà, 
com a mínim, un curs més. 

Des de l’Ajuntament, a pesar de no tenir les compe-
tències en la planificació educativa i, per tant, en la cre-
ació de places a primària i secundària, fa anys que es-
tem posant sobre la taula aquesta realitat, a pesar de la 
passivitat del Departament d’Educació, en planificar de 
debò i no centrar-se a resoldre el pròxim curs. I creiem 
que la solució que hi dona millor resposta és un nou 
centre, el futur Institut Escola, al barri de Mas Lluí, on 
tenim i tindrem la demanda més gran de places. És pel 
que treballem i exigim al Departament que ho compleixi 
al més aviat possible. 

A la promoció dels habitatges de lloguer protegit de 
l’IMPSOL de Mas Lluí, l’Ajuntament, a través del Butlle-
tí Municipal d’abril de 2022, va assegurar que dels 30 
habitatges, 12 estarien reservats a joves menors de 35 
anys, 7 per a col·lectius específics i un altre, per a perso-
nes amb mobilitat reduïda.

Però un cop adjudicats els habitatges no ha estat així, 
ja que només han estat 6 per als joves, segons informa-
cions de l’IMPSOL.

Davant d’aquesta situació, ens sumem a la campanya 
d’ARRAN Sant Feliu-Sant Just per denunciar aquest en-
gany i reivindiquem, com ells, més habitatges de lloguer 
protegit per al jovent perquè no es vegi forçat a marxar 
del poble. 

MOCIONS DELS PLENS 
D’OCTUBRE I NOVEMBRE

Moció del regidor no adscrit en de-
fensa dels jutjats de pau

Moció d’urgència del grup municipal 
Endavant Sant Just per donar suport a la 
proposició de llei de mesures urgents per 
a fer front a l’ocupació il·legal d’immobles

APROVADA PER UNANIMITAT

APROVADA

 A favor Abstenció En contra
La xifra a l'interior dels punts indica el nombre 

de regidors/es del grup municipal

GENERALITAT, 
NECESSITEM MÉS 
PLACES!

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
de Sant Just En Comú

@ComunsSantJust
https://www.facebook.com/ComunsSantJust
@comunssantjust

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

Moció dels grups PSC, Sant Just En 
Comú i Endavant Sant Just per a la 
millora del finançament de l’admi-
nistració local

APROVADA PER UNANIMITAT

Moció d’urgència presentada per tots 
els grups municipals a fi de revertir 
la regularització del cabal nominal 
de l’aigua a la ciutadania de Sant Just

APROVADA PER UNANIMITAT

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1
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FELICES FIESTAS

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

EM PENSAVA QUE ÉREM POBLE 
ANTIFEIXISTA…

Anna Vilanova
Regidora no adscrita

Santjustencs y Santjustenques: quiero desearos unas 
muy felices navidades y un próspero año nuevo 2023.

Es un honor seguir trabajando por todos vosotros para 
conseguir el #SantjustqueSomiem. 

Este mes hemos trabajando la Seguridad, la limpieza y 
dinamización de nuestros polígonos, explotar y trabajar el 
arte urbano de nuestros jóvenes cuidando la riera y proyec-
tándola a nivel internacional. 

También nos hemos quejado al Área ;etropolitana Bar-
celona para que bajen la tarifa fija del agua mediante una 
moción presentada por todo el consistorio y liderada por 
nuestra representante del ayuntamiento en la AMB, Laia 
Flotats. 

Ingènua de mi… No fa pas massa al Ple de l’ajuntament 
vam aprovar una moció, per majoria absoluta, on deixava 
clar que el nostre estimat Sant Just era un poble lliure de 
feixistes i homòfobs. Però es veu que no, aquest diumenge 
per tal de commemorar la mort del dictador, un grupúscul 
de feixistes (segons els crits, eren de Sant Boi) ens munten 
una parada al davant del mercat municipal. Aixoplugats 
per les ARRO ens planten la seva carpa verda, amb ban-
deretes “rojigualdas”, però ai las, ni fan xerrada, ni porten 
propaganda electoral, res de res… simplement han vingut 
a provocar.

Sort en tenim dels joves (i alguns ja no tan joves) que 
han preferit perdre un assolellat diumenge al matí i venir 
a plantar-lo- cara!

FORA FEIXISTES DEL NOSTRE POBLE! 

REGIDORAT NO ADSCRIT

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

CLICS DE LA RÀDIO

SANT JUST ENS AGRADA Instagram #santjust

Les tres notícies més consultades del mes de novembre 
a Ràdio Desvern són:

1.La campanya dissuasòria de robatoris dels Mossos d’Esquadra desarticula les 

principals bandes que operaven a Sant Just Desvern.

2.Els Mossos d’Esquadra detenen in fraganti dos homes mentre robaven en 

domicilis a Sant Just Desvern.

3.Aquesta tardor, els santjustencs Tonyo Gonzalez i Ioia Oller han realitzat la ruta 

Cap de Creus – Cap de Finisterre en bicicleta.

SELECCIÓ DE TUITS NOVEMBRE 2022

#atardecer #santjust #skylovers

@inhungaro

@RogerPons
Prengui nota @santjustcat que aquest contenidor de Rosa 
Leveroni / Emilia Guàrdia cantonada Emília Guàrdia s'obre 
sense targeta.

@santjustcat
Respondiendo a @RogerPons
Bon dia. Ja hem avisat per tal que l'arreglin. Gràcies!

@ECanigo
L’alumnat de 3r i de 5è ha pogut dur a terme la sessió per 
escollir els membres de l’Espai de Participació d’infants i 
adolescents. Sorgeix
del Projecte Educatiu de Ciutat i dona representativitat als 
infants i adolescents de #Santjust @LaJusta_ @santjustcat

@CokeB13
Hola @santjustcat, desde que han cambiado la hora, en 
el parque de la calle industria frente al CAP, los niños se 
quedan a oscuras desde las 18h por lo que parecen farolas 
estropeadas/fundidas… podéis revisarlo por favor? Gracias y 
buen finde

@santjustcat
En respuesta a @CokeB13
Bon dia. Ara avisem al personal tècnic, gràcies!

@CokeB13
En respuesta a @santjustcat
Ya está solucionado, muchas gracias!!
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS DESEMBRE'22 GENER'23. SANTJUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...

Desembre i gener són els mesos d’hivern i, malgrat el 
fred, venen carregats de molta activitat. El Nadal, els Reis 
Mags, els Tres Tombs... i d’altres activitats que faran que 
Sant Just Desvern llueixi amb els llums, els guarniments 
i l’esperit festiu.

No deixeu de fullejar i participar en la gran quantitat de 
propostes que hi ha per a tots els públics.

Trobareu tota la informació de les activitats previs-
tes al díptic que rebreu a casa vostra i en les planes 
d’aquest butlletí.

Arriba l’hivern carregat d’activitat 

A banda de l'organització de la cavalcada dels Reis Mags i fer que l'arribada 
de Ses Majestats a Sant Just Desvern sigui un èxit i els infants i famílies gau-
deixin de valent, l'entitat Cavaltombs també són organitzadors d'una de les 
tradicions més antigues a Catalunya que és la celebració dels Tres Tombs.

És el moment de la tradicional desfilada de cavalls i ponis pels carrers del 
municipi per celebrar la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals. 

Diumenge 15 de gener 
De 9 h a 15 h, als voltants de la pl. Verdaguer
Tradicional desfilada de cavalls i ponis per celebrar la festa de Sant Antoni 
Abat, patró dels animals.
9 h Esmorzar per a les persones participants
A continuació, Missa de Tres Tombs a la parròquia dels sants Just i Pastor.
Finalment, benedicció dels animals i desfilada dels Tres Tombs pels carrers 
de l’entorn de la pl. Verdaguer.

TRES TOMBS

Cantada de Nadales de l’Associació Cultural Casa d’Ex-
tremadura
Dissabte 10 de desembre, 20 h. La Vagoneta
Diumenge 11 de desembre, 13 h. Església dels sants Just i Pastor
Petit concert de Nadal amb Cor Novus
Dijous 15 de desembre, 18 h. Auditori de la Residència La 
Mallola (Esplugues)
Concert de Nadal amb la Coral Harmonia
Divendres 16 de desembre, 17 h. Centre Social El Mil·lenari
Cantada popular de nadales de la CAL
Dissabte 17 de desembre, 11 h. Davant del Mercat
Concert de Nadal de l’Orfeó Enric Morera
Diumenge 18 de desembre, 21 h. Església dels sants Just i Pastor
Cantada a favor del Rebost de Càrites amb Just Gospel 
Cor i Coraggio
Dissabte 14 de gener, 20 h. Església dels sants Just i Pastor

I recordeu...
Pastorets a Sant Just
A la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Funcions previstes:
21 de desembre, assaig obert
Preu: 6 €
22, 23 i 26 de desembre, a les 20 h
Preu: 10 € (general) i 8 € (socis/es Ateneu)

Aquí us en volem destacar l’oferta de concerts de Nadal 
que trobareu durant aquest mes de desembre a Sant Just 
Desvern.
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NO US PODEU PERDRE... 

Tastet d’instruments amb els Tallers 
de Música
Inscripcions: tel. 610440691 i ccsole-
datsans@santjust.cat
Dimecres 14 de desembre, de 18 h a 20 
h. Centre Cívic Soledat Sans Serafini

Donacions per al Banc de Sang
Reserva hora a www.donarsang.gen-
cat.cat, xarxes socials o al telèfon 
677071756
Divendres 16 de desembre, de 10 h a 
14 h i de 17 h a 20.30 h. Sala Utopia de 
Casal de Joves

Ball discoteca per a persones amb 
discapacitat intel·lectual
Dissabte 17 de desembre, de 17.30 h a 
20.30 h. Centre Cívic Salvador Espriu

Punt d’informació del poblat iber 
de la Penya del Moro
Diumenge 18 de desembre, de 10 h a 14 h

Contacontes i taller de massatge 
infantil.
Conte: Piruleta ensucrada, amb Lur-
des Masó
Ens explicarà històries i aprendrem 
cançons i ritmes per gaudir i sentir 
a través de la nostra pell, perquè el 
tacte afectiu i respectuós permet crear 
vincles emocionals entre els infants.
Per a infants a partir de 3 anys.
Inscripcions a la web de la Biblioteca 
Joan Margarit.
Dimarts 20 de desembre, a les 18.30 
h. Can Ginestar: Sala Isidor Cònsul i 
Giribet

Presentació del projecte “Lia” 
d’Awen Duet, de Laura Pont i Ma-
teu Bauçà
Projecte d’arpa i veu que han estat un 
dels guanyadors de la 1a convocatòria 
d’ajuts pel foment de la creació artística.
Divendres 20 de gener, a les 18 h. Sala 
Utopia del Casal de Joves 

Dia Internacional de Commemoració 
en Memòria de les Víctimes de 
l'Holocaust
Lectura del Manifest.
Dijous 27 de gener, a les 18 h. Les 
Escoles

ACTIVITATS PER A JOVES

JOVE, APUNTA'T I  
FES-TE ESCOLTAR!

Acte de constitució de l’Espai de 
Participació d’Infants i Adolescents 
de Sant Just Desvern
Dijous 15 de desembre, a les 18 h.  
Sala Utopia del Casal de Joves

Excursió a la Vall d’Olzinelles (Vallès Oriental).
Dins del Cicle de Geografies Literàries. Hi haurà restolines 
nadalenques.
Diumenge 11 de de desembre, a les 8 h. Des del Parc del 
Parador

Matinal a Can Oller i castell de Gelida (Alt Penedès)
Diumenge 18 de desembre, a les 7.30 h. Des de l’aparcament 
de l’Escola Montseny

Conferència: Víctor Català-Caterina Albert, a càrrec de 
Blanca Llum Vidal
Dins del cicle Geografies Literàries amb veu de dona.
Divendres 13 de gener, a les 20 h. Sala Piquet de l’Ateneu

Excursió a La Bisbal i Mont-ras (Baix Empordà)
Preu: 20 € /socis/es) i 23 € (no socis/es).
Diumenge 15 de desembre, a les 7 h. Des del Parc del Parador

Matinal a les barraques de pedra seca de Sant Climent de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Diumenge 22 de gener, a les 8 h. Des de l’aparcament de 
l’Escola Montseny

Sortida a la neu a la Cerdanya
Caminada amb raquetes i opcionalment esquí de muntanya 
i de pistes.
Cap de setmana, dies 28 i 29 de gener.

ACTIVITATS DE LA SEAS

Vols participar de l’experència d’anar a Georgia en un 
intercanvi juvenil?
Reunió informativa per a famílies i joves sobre el proper 
intercanvi juvenil que es farà a Geòrgia per Setmana Santa.
Les persones participants han de ser joves d’entre 13 i 17 anys i es 
triaran per un sistema de punts que podeu consultar a la web de Casal 
de Joves www.casaldejoves.com Assistir a la reunió informatius ja 
us dona punts per anar després a l’intecanvi!
Divendres 20 de gener, de 19 h a 20 h. Sala Ovidi Montllor 
de Casal de Joves

Punk Session
Buc session temàtica al voltant de la música punk on actuaran 
els grups “Sobregnosis”, “Herois del Blat” i “Remolke”.
Dissabte 21 de gener, de 23 h a 03 h. Sala Utopia del Casal de Joves

Informació: www.santjust.org/seas
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AGENDA FEBRER 2023
Màxim dia per comunicar les activitats: 
15 DE GENER

CLUBCentre Social  
per a la Gent Gran

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

Tinguem cura del jardí d’herbes remeieres del Parc 
del Mil·lenari
El Parc del Mil·lenari disposa d’un espai dedicat a les plantes 
medicinals: el jardí d’herbes remeieres. Cura de les plantes, poda, 
airejar el terra i adobar per preparar el jardí d’hivern.
Dilluns dia 12 de desembre, a les 10 h. Centre Social El 
Mil·lenari

Taller intergeneracional de decoració de Nadal
Dies 13 i 15 de desembre, de 17 h a 19 h. Centre Social El 
Mil·lenari

Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern

Concert de Nadal
Celebrem el Nadal amb un concert amb la Coral Harmonia sota la 
direcció de Sílvia Planagumà.
Torrons, cava i ball amb l’Enric “el vocalista”.
Divendres 16 de desembre, a les 17 h. Centre Social El 
Mil·lenari.

Calçotada a Balaguer
Inscripcions: 9 de gener, d’11 a 13 h, al Centre Social El Mil·lenari
Preu: 52 €
Dijous 26 de gener, durant tot el dia

Concert de la Coral Harmonia a l’Auditori
Dins de les activitats “Canta Gran”
Informació i inscripcions: 9 de gener, d’11 h a 13 h, al Centre Social 
El Mil·lenari
Dilluns 30 de gener, a les 18.30 h. Auditori de Barcelona

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).

18 h, Petit concert de Nadal amb Cor Novus
18.30 h, Conferència: El canvi climàtic, amb Francesc 
Mauri, climatòleg
Dijous 15 de desembre

Conferència: “El Trencanous de Txaikovski”, amb Fran-
cesc Lozano Winterhalder, professor d’Esade i expert en 
sostenibilitat
Dijous 22 de novembre.

Conferència: “L’ofici de periodista”, amb Neus Tomàs, 
periodista i directora adjunta de Eldiario.es
Dijous 12 de gener.

Conferència: “Vers una societat compromesa”, amb Sor 
Lucia Caram, monja i activista
Dijous 19 de gener.

Conferència: “La revolució americana i la independència 
dels Estats Units”, amb Alberto Pellegrini, historiador i 
professor d’Història Contemporània de la Universitat 
de Barcelona
Dijous 26 de gener.

EXPOSICIONS
  El món utòpic
A l’Espai MercArt, fins al 17 de desembre

  Rutes Singulars, de l’Arxiu Històric Municipal
Al Centre Cívic Joan Maragall, fins al 18 de desembre

  Montserrat Suñé i Marta Garcia: L’art inconscient
Al Celler de Can Ginestar, fins al 5 de gener

  Aamelat Souriyat. Les jornaleres sirianes refugiades a la Vall de Bekaa
Al Centre Cívic Soledat Sans Serafini, del 16 de gener al 16 de febrer
Inauguració el 16 de gener, a les 19 h.

CURSOS DEL SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Inscripcions al 2n trimestre
Dies 19 i 20 de desembre.
Inscripcions obertes a persones majors de 16 anys que 
vulguin aprendre català.
Cal recordar que es podrà fer la inscripció si hi ha places 
lliures ja que tenen preferència les persones que han 
iniciat el primer trimestre al Servei Local de Català.
Més informació i inscripcions: Les Escoles, c. Montserrat, 2 o a www.cpnl.cat
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