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Aquest 2023 estrenarem nous 
espais, serveis i equipaments

En marxa el servei de 
bicis elèctriques AMBici a 
Sant Just Desvern

L’Ajuntament finalitza la 
planificació d’equipaments 
a Mas Lluí 

Aquest mes de febrer 
s’inaugura l’exposició 
“Ibers” al CIM

Recreació en 3D de la primera fase de la plaça de la Pau



Nous serveis i equipaments 
municipals del 2023

Actualment, Sant Just Desvern té 
67 equipaments que garanteixen els 
serveis de la ciutadania, i al llarg de 
l’any se’n sumaran uns quants més. 
Aquesta xarxa d’equipaments engloba ser-

veis administratius, culturals, educatius, 
esportius, socials, sanitaris i funeraris. 

Durant el 2022 es van inaugurar el 
nou Camp de Futbol del municipi i el 
Centre Cívic Soledat Sans Serafini, 

que ofereix activitats, tallers, propostes 
culturals i una aula d’estudi al barri de 
Mas Lluí. El 2023 ve marcat per nous 
equipaments que aniran resolent les 
demandes de la ciutadania.

Una nova plaça de la Pau repensada entre totes i tots

La primera fase de la remodelació de la plaça de la Pau 
estarà enllestida al mes de març. El veïnat del Barri Sud 
podrà gaudir de l’espai de petanca, el nou pipican, dues 
taules de ping-pong, una zona esportiva de cal·listènia (per 
entrenar el cos amb exercicis físics de barra i guanyar for-
ça, resistència, coordinació i flexibilitat ), un espai de jocs 
saludables per a la gent gran, un escenari amb grades per 
celebrar-hi actes i altres activitats, una pista poliesportiva 
i un mur artístic per pintar grafits.

L’Ajuntament ja està treballant en la segona fase de 
remodelació, que inclourà jocs d’aigua i l’adaptabilitat de 
la plaça per a persones amb mobilitat reduïda.

El pla d’usos de la plaça de la Pau s’ha dissenyat a partir 
d’un procés participatiu de redefinició de l’espai públic, 
a través d’un grup impulsor format per representants de 
tots els agents clau de la zona. A l’hora de fixar les priori-
tats del projecte, es van tenir en compte les experiències 
i necessitats de les persones que en fan ús.

Més habitatge de protecció oficial: entrega de claus de la promoció de Mas Lluí

Durant el primer trimestre 
de l’any es lliuraran les claus 
dels habitatges de promoció 
pública de l’IMPSOL al carrer 
Carolina Catasús, número 7. Es 
tracta de 30 habitatges de llo-
guer de protecció oficial i 30 
places d’aparcament.

El disseny de l’edifici, que ha 
obtingut una qualificació ener-
gètica A, busca la reducció de 
la despesa energètica, la flexi-
bilització dels espais, la pers-
pectiva de gènere i la forta vin-
culació amb el paisatge urbà. La 
construcció compta amb un atri 
central, que actua com a meca-
nisme de regulació tèrmica, i un 
sistema de ventilació creuada, 
que permetrà reduir la demanda 
energètica.
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El nou Teatre Ateneu potenciarà l’activitat cultural de Sant Just

A finals d’any s’inaugurarà el nou Teatre Ate-
neu, que oferirà una programació cultural estable 
i de qualitat en un espai adaptat als nous temps. 
S’està realitzant una rehabilitació integral per 
millorar-ne les condicions d’accessibilitat, tèrmi-
ques i acústiques, de seguretat, d’escenografia i 
de protecció contra incendis, i també s’està reha-
bilitant la coberta. El nou pla d’usos del teatre es 
divideix en tres eixos fonamentals: programació 
estable d’una seixantena de funcions anuals, oferta 
escolar i comunitària i cessió d’espais a entitats i 
institucions locals.

Una nova deixalleria amb més serveis i millor connectada amb el municipi

De cara a finals d’any, Sant Just Desvern 
comptarà amb una nova deixalleria ubicada al 
polígon industrial del Sud-oest, just davant de 
la ITV. El projecte s’ha hagut de tornar a licitar 
per l’encariment de materials. La nova deixa-
lleria ampliarà l’horari i els serveis existents, 
promourà l’economia circular i fomentarà la 
reutilització i la recuperació. Comptarà amb 
una botiga on poder comprar aparells reuti-
litzats i amb un taller de reparació d’aparells. 
Tot plegat, en una nova ubicació que l’apropa 
al municipi i a la ciutadania.

Un pavelló esportiu a la zona d’equipaments de Mas Lluí

El nou pavelló esportiu de Sant Just s’ubi-
carà a Mas Lluí, entre el Centre Cívic Soledat 
Sans Serafini i el futur institut-escola. Es 
tracta d’una necessitat immediata, que farà 
augmentar els equipaments i serveis del barri 
i que solucionarà els problemes d’espai que 
hi ha ara al pavelló de La Bonaigua. En els 
propers mesos es licitarà el projecte per tal 
de poder començar la construcció, i a finals 
d’any ja es veuran els primers moviments 
de terreny. 

... i més projectes futurs
L’Ajuntament també treballa en altres projectes que veuran la llum més endavant, com la rehabilitació de les ma-

sies de Can Candeler i Can Freixes o la futura fàbrica d’artistes, que s’ubicarà al costat de la ITV i de la deixalleria i 
serà un nou espai dedicat a la creació artística en tota mena de disciplines.

L’Escola Bressol Mainada serà una realitat el proper curs escolar

El proper curs escolar 2023-2024 comptarem 
amb una segona escola bressol municipal, que 
s’ubicarà a Les Basses de Sant Pere, entre l’Escola 
Montserrat i la residència Vitàlia. Mainada oferirà 
87 places a infants de 0 a 3 anys, amb la voluntat 
d’absorbir la creixent demanda d’educació infantil. 
Es mantindran el model i l’essència de l’Escola 
Bressol Marrecs, així com el seu projecte educatiu.
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L’Ajuntament finalitza la planificació 
d’equipaments a Mas Lluí 

Al mateix sector on estan ubicats els 
Pàdel Sant Just i el Centre Cívic Soledat 
Sans s’hi sumaran nous equipaments i 
serveis. En la franja contínua, l’Ajunta-
ment ha planificat la construcció d’una 
pista poliesportiva i un aparcament amb 
100 places. El Complex Esportiu La Bo-
naigua, amb molts més usos i persones 
usuàries que els que tindrà la futura 
pista poliesportiva de Mas Lluí, té una 
zona d’aparcament inferior, amb una 
vuitantena de places. En aquest sentit, 
“el centenar de places d’aparcament 
garantirà la mobilitat en el barri per-
què està molt ben dimensionat i podrà 
absorbir àmpliament els usos de tots 
aquest equipaments”, apunta el regidor 
d’Urbanisme, Josep Maria Rañé. 

A la pastilla final del frontal també 
està prevista la construcció d’un institut 
escola que va a càrrec de la Generalitat 
de Catalunya, que és l’administració 
competent 

Aquesta franja d’equipaments garanteix 
que l’edificació més alta sigui la del CC 
Soledat Sans, la qual cosa preservarà les 
vistes a Collserola del veïnat d’aquesta zona. 

La construcció de la pista polies-
portiva està prevista per al segon 

semestre d’aquest any i trigarà un 
parell d’anys. L’aparcament es farà 
en paral·lel. I pel que fa a l’institut 
escola, el govern local exigirà que 
es faci en el menor temps possible 
per atendre la demanda de primària 
i secundària.  
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EQUIP DE GOVERN

HABITATGE I CREIXEMENTS 
URBANÍSTICS
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

En el darrer Ple de l’any passat es va produir un interes-
sant debat –en el qual també va participar part del públic 
assistent- a propòsit del model de poble. Es va acusar els 
diferents governs que ha tingut Sant Just d’ençà l’any 1983 
d’haver defensat un model de creixement desmesurat del 
municipi i d’haver fet ben poc per a solucionar el problema 
de l’habitatge existent a la nostra població. La realitat, però, 
és ben diferent i convé explicar-ho no fos el cas que vagi 
quallant una idea que no s’ajusta als fets.

En els darrers anys Sant Just ha crescut a nivell de 
població. En contra del que diuen alguns discursos, aquest 
creixement no ha estat impulsat per l’Ajuntament, ha estat 
fruit de dues grans decisions no adoptades a la nostra 
Casa de la Vila: el Pla general metropolità de l’any 1976 i la 
decisió de la Generalitat de Catalunya de convertir l’any 1993 
el barri del Mas Lluí (tant de Sant Just com de Sant Feliu) en 
una zona residencial de programació prioritària.

Aquestes dues decisions van determinar l’horitzó de 
creixement urbanístic del nostre poble. I l’Ajuntament de 
Sant Just –a diferència de molts altres– ha intentat, malgrat 
la forta pressió immobiliària que hi ha hagut històricament a 
Sant Just, graduar aquest creixement a fi i efecte que fos 
progressiu i que permetés al municipi adaptar els serveis 
públics a l’increment de població. 

També a diferència d’altres municipis, a Sant Just tots 
els creixements urbanístics que s’hi ha fet han prioritzat 
l’obtenció de molt habitatge protegit (fins i tot quan ningú 

ENERGIA

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

no parlava d’aquesta modalitat d’habitatge) atès que l’accés 
a l’habitatge ha estat de sempre un dels grans problemes de 
la nostra població. Una prova d’aquest esforç pioner és que 
dels gairebé 8.000 habitatges existents a Sant Just, 1.172 
són d’HPO. Per tant, els creixements urbanístics que s’han 
desenvolupat han estat el gran instrument que ha tingut 
l’Ajuntament per a permetre a moltes famílies de Sant Just 
poder continuar vivint al nostre municipi. Ressalto aquest 
fet perquè ara que venen eleccions, recomano desconfiar 
d’aquelles que prometin grans quantitats d’habitatge asse-
quible sense creixements urbanístics. 

Tant aquest butlletí com els darrers que s’han publicat són 
una bona oportunitat per a comprovar que els creixements 
d’habitatges van acompanyats de millores en els serveis 
públics. En alguns casos, aquestes millores depenen única-
ment de l’Ajuntament –seria el cas dels centres cívics i les 
instal·lacions esportives–, en d’altres convé un acord entre 
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya –seria el cas de 
l’educació de 0 a 3–, en d’altres depenen exclusivament de la 
Generalitat –seria el cas dels equipaments educatius i sanita-
ris– i, finalment, en alguns altres casos depenen d’organismes 
metropolitans (seria el cas del transport públic). En tots els 
casos, s’estan fent avenços importants per a ajustar l’oferta i 
la demanda de serveis públics, ja sigui a través de projectes 
que desenvolupa directament l’Ajuntament o bé a través 
d’altres administracions amb les quals –independentment 
del seu color polític– el Govern municipal ha mantingut 
i manté una relació de màxima col·laboració i lleialtat. 
Creiem que aquest és el millor camí per a donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 

A ningú se li escapa que estem començant una nova era 
en la generació i consum d’energia. La transició energètica és 
un dels elements claus en la lluita contra el canvi climàtic. 
Passar d’un sistema energètic basat en els combustibles fòssils 
i l’urani, contaminants i finits, a un sistema energètic 100% 
renovable, plenament descarbonitzat, distribuït i democràtic. 

Una de les obligacions de l’administració ha de ser el d'im-
pulsar i acompanyar aquest canvi a la ciutadania i al teixit 
productiu, i de forma més urgent en el context d’escalada de 
preus de l’energia que hem viscut durant aquest últim any. 

A Sant Just ja fa anys que es camina en aquesta direcció, 
apostant per la reducció de consums, propiciant canvis 
d’hàbits, per l’eficiència energètica, millorant les instal·la-
cions existents per tecnologies més eficients, i la producció 

d’energia renovable, amb instal·lacions solars fotovoltaiques. 

Ara mateix a Sant Just tenim 13 instal·lacions fotovoltaiques 
algunes en modalitat d’autoconsum; tot el que es produeix es 
destina a l'edifici on està la instal·lació i de venda d’energia; 
on l’energia es ven a un preu primat. Aquest model, d’èxit 
fins el dia d'avui, canviarà. Des del govern impulsarem dos 
nous models: el de l'autoconsum compartit i la comunitat 
energètica local. 

L’autoconsum compartit ens permetrà compartir ener·
gia entre els diferents equipaments del municipi, on, per 
exemple, l’energia que produïm a l’escola Canigó es compartirà 
amb el Mil·lenari. D’aquesta manera aconseguirem reduir els 
consums i la factura energètica del municipi.

La primera Comunitat Energètica Local serà a Les Escoles, 
i aquest cop, en comptes de compartir energia entre equipaments la 
compartirem amb la comunitat; siguin comerços, entitats o ciutadans 
a títol individual. Amb aquesta mesura, que s’està impulsant arreu 
del territori, ens permetrà democratitzar l’accés a les renovables 
i garantir l’energia als col·lectius més vulnerables. 
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Què hi ha al darrere de l’exposició “Aamelat Souriyat”?
“Aamelat Souriyat” vol dir “jornaleres sirianes”. Són 

dones refugiades procedents d’Alep que van fugir amb les 
seves famílies en algun moment de la guerra.

Viuen en una situació de precarietat absoluta al Líban, 
que no reconeix les persones refugiades com a tal. Dones, 
nenes i nens es veuen abocats a treballar. Els homes que no 
tenen seqüeles de la guerra també treballen.

Les dones únicament treballen al camp. A la Vall de la 
Bekka treballen en les pitjors condicions en tots els sentits: 
no només a nivell salarial; també pateixen agressions, s’han 
normalitzat. 

D’on sorgeix el projecte?
A finals del 2018 vaig anar al Líban, interessada per les 

seves polítiques d’acollida. En aquell moment, després de 
la crisi del Mediterrani, Europa seguia amb el debat de les 
quotes d’acollida. La població al Líban s’havia multiplicat 
de manera bestial: havia passat de 4,5 milions a 6 milions. 

Vaig fer la primera visita amb l’ONG Alkaria i em vaig trobar 
gairebé després d’aterrar amb la situació de les jornaleres. Vaig 
tenir un impuls de voler aprofundir-hi més. Vaig aconseguir 
una beca de la Unió Europea i vaig poder tornar-hi i fer una 
estada amb una família refugiada un parell de setmanes. Fruit 
d’aquest treball vaig poder fer aquesta exposició.

Com és la realitat d’aquestes dones?
La imatge que rebem d’elles és que són víctimes del 

sistema, perquè hi ha una guerra que no acaba i perquè no 
estan prenent les seves pròpies decisions. Però he après molt 
del seu procés de resiliència. Són dones fortes. La imatge 
que transmeto d’elles no és de víctimes, sinó de superació.

Amb quina vivència et quedes?
Amb moltíssimes. He fet una estada amb una família si-

riana que ha estat absolutament hospitalària, he compartit 
moltes hores amb les jornaleres al camp, veient el que viuen, 
la duresa de la seva feina i la seva fortalesa. No tinc cap dubte 
que he crescut com a persona. Aprens que cultures que estan 
a l’altra banda del Mediterrani tenen moltes coses en comú 
amb nosaltres, tot i que aparentment siguin diferents. Ha 
estat una experiència molt enriquidora.

Aquesta exposició s’havia de veure a l’abril del 2020, 
però es va haver d’ajornar per la pandèmia.

Sí, l’exposició va quedar confinada a Igualada amb el 
confinament total de la ciutat i va estar retinguda allà fins 
al mes de maig, no es podia fer de cap de les maneres amb 
totes les polítiques de restriccions. 

Al final, hem pogut fer-la al Centre Cívic Soledat Sans. 
Aprofito per convidar tothom que s’hi vulgui apropar fins 
al 25 de febrer! 

Quina és la teva voluntat personal o professional al 
parlar sobre aquestes dones?

Treure a la llum la situació que viuen aquestes refugia-
des. Tot un país menja verdures recol·lectades per un grup 
de persones a qui ni tan sols reconeixen com a refugiades, 
són només mà d’obra. Com més lluny de la capital, menys 
visible el que passa. 

També podem extrapolar-ho a les injustícies de la nostra 
societat, que n’hi ha moltes. Aquí també tenim agricultors 
que recol·lecten, tenim el nostre Segrià, tenim Huelva..., 
diferents regions de l’estat espanyol on també hi ha abusos. 
Aquesta exposició és per reflexionar i pensar què podem 
millorar nosaltres com a éssers humans. 

EVA PAREY, fotògrafa de l’exposició “Aamelat Souriyat”

ENTREVISTA

“La imatge que transmeto d’aquestes dones no és de 
víctimes, sinó de superació”
La mostra fotogràfica sobre jornaleres sirianes refugiades a la Vall de Bekka es pot 
visitar fins al 25 de febrer a la Sala Un grapat d’estels del Centre Cívic Soledat Sans 
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Sant Just, compromès amb la transició energètica 

Un dels eixos estratègics del Pla d’ac-
ció municipal (PAM) és adaptar Sant Just 
al canvi climàtic i aconseguir que sigui 
capdavanter en el repte de la transició 
energètica. 

Amb aquest objectiu, la posada en 
marxa de la campanya per promoure la 
instal·lació de plaques solars fotovoltai-
ques amb diferents ajuts i bonificacions 
fiscals, tant per a particulars com per 
a empreses, ha estat tot un èxit i l’any 
passat es va posar en funcionament el 
Punt d’Informació Energètica, adreçat 
a la ciutadania per a totes les qüestions 
relacionades amb el consum d’energia 
i la transició cap a un nou model ener-

gètic amb menys costos econòmics, 
ambientals i socials.

Quant a les instal·lacions fotovoltai-
ques als diferents equipaments munici-
pals, fins a l’any 2022 s’han implantat 13 
instal·lacions amb una potència total de 
284 kWp i la previsió per a aquest 2023 
és la col·locació de 9 més que afegiran 
una potència de 197 kWp.

Les instal·lacions més antigues són 
de règim de venda primada de l’energia, 
i a hores d’ara encara estan amortitzant 
la inversió realitzada en el moment de 
la instal·lació.

Les darreres instal·lacions són de 
tipus autoconsum al mateix equipament 
i ajuden a reduir la despesa energètica 
municipal; i les que s’executaran prò-
ximament ja permetran en algun cas 
l’autoconsum compartit amb altres equi-
paments municipals, principalment a 
centres educatius. 

A banda de les instal·lacions fotovol-
taiques, s’està treballant en un projecte de 
comunitat energètica, en el qual es preveu 
l’autoconsum al mateix equipament, però 
també que una part de l’energia generada es 
pugui compartir amb la ciutadania , cosa que 
permetrà reduir la seva despesa energètica 
i fer un ús més sostenible de l’energia. 
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L’experiència d’adolescents de l’Espai de 
Participació a Geòrgia

Adolescents de l’Espai de Participació de Sant Just van 
viatjar a Geòrgia per participar en el projecte “Synergy for a 
democratic culture”, en el que també hi van participar joves i 
entitats de Noruega, República Txeca i Geòrgia. Acompanyats 
per l’equip dinamitzador de l’Espai de participació, van explicar 
la seva experiència com a membres del grup d’adolescents. Van 
compartir l’últim projecte que han realitzat, el TeenFest (un espai 
d’oci per a joves que es va celebrar l’1 de juliol al Casal de Joves, 
organitzat pels mateixos adolescents), i també van recordar altres 
accions fetes, com la pintada de bancs LGTBIQ+ o la recollida 
de propostes als centres educatius. El projecte va interessar als 
joves dels altres països, ja que és un format de participació en 
un espai no formal però impulsat per l’Ajuntament, una formula 
que no es dona en la resta de països participants de la trobada. 

Aquesta experiència va ser possible gràcies a la feina en 
comú de l’Espai de participació i el Servei de Mobilitat Inter-
nacional de Sant Just, que va ser qui va gestionar el projecte 
dins el marc europeu.

El viatge a Geòrgia amb l’Espai de Participació va ser una 
de les fases del projecte. Durant tot el 2022 es van fer altres 
accions com el viatge a Noruega al març, en el qual van parti-
cipar l’entitat Carrau Blau i el Casal de Joves de Sant Just, i on 
van poder conèixer iniciatives i projectes juvenils. Durant el 

mes de juny també vam rebre la visita de participants d’altres 
països a Sant Just que van participar i descobrir diferents ac-
cions i activitats que es duen a terme a Sant Just amb infants 
i joves a través d’una mirada democràtica. 

“El viatge va ser una autèntica aventura: de Barcelona 
a Eivissa, i des d’allà vam volar a Polònia, i després a 
Kutaisi, la segona ciutat georgiana. A Kutaisi vam agafar 
un autobús fins a Tbilisi, la capital, i d’allà un taxi fins 
a Rustavi, la nostra destinació final. Gairebé 24 hores 
de viatge, però va valdre molt la pena! Allà ens espera-
ven quatre joves de República Txeca, cinc de Noruega 
i Dinamarca i vuit de Geòrgia. Vam estar molt a gust i 
vam aprendre moltes coses sobre la democràcia, i sobre 
altres experiències participatives en altres països. Vam 
viure una experiència totalment nova!” 
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AMBici, el nou servei de 
bicicleta elèctrica pública

El servei metropolità de bicicletes 
elèctriques iniciarà el servei aquest mes 
de febrer en sis municipis: Cornellà, 
Sant Boi, Esplugues, Sant Joan, El Prat i 
Sant Just. En la propera fase, s’ampliarà 
a altres localitats i s’instal·larà un inter-
canviador de bicicletes per connectar 
amb el Bicing de la Zona Universitària, 
a Barcelona. 

L’abonament anual de l’AMBici és de 
25 €, mentre que l’abonament compartit 
de l’AMBici i el Bicing (disponible al 
març) valdrà 65 € (tarifa plana) o 53 € 
(per ús). Pel que fa al preu per ús, els 
primers 30 minuts són gratuïts, i els 

següents 30 minuts costen 0,50 €. La 
ciutadania es pot donar d’alta a l’app 
AMBici o al web ambici.cat.

A Sant Just, el servei disposa de 
sis estacions, ubicades en els següents 
punts estratègics: 
• Mas Lluí (carrer Carmen Amaya, 6)
• TRAM Walden (avinguda de la In-

dústria, 2)
• El Parador (carrer Tudona, 2)
• TRAM Rambla de Sant Just (car-

retera Reial, 62)
• La Miranda – Canigó (carrer del 

Canigó, 35) 
• Parc Maragall (carrer Major, 10).

PROGRAMA FORMATIU 
GRATUÏT PER REDUIR LA 
BRETXA DE GÈNERE EN 
L’ÀMBIT DIGITAL

Els ajuntaments de Sant Just 
Desvern i Esplugues han impulsat 
un projecte per formar dones en 
competències digitals i ajudar-les 
a incorporar-se al mercat de tre-
ball o crear projectes d’empre-
nedoria. 

El projecte formatiu gratuït 
“Transformació digital amb pers-
pectiva de gènere” consta de dues 
línies: una adreçada a una vintena 
de dones en situació d’atur, i una 
altra per a una quinzena d’empre-
nedores o petites empresàries. Es 
va iniciar a final de gener i finalit-
zarà a l’abril, combinant sessions 
en línia i presencials. 

El programa compta amb el 
suport econòmic del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, i 
té l’objectiu de reduir la bretxa 
digital de gènere. 
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Recordant un Nadal amb molta participació...
A LA PLAÇA CAMOAPA

A mitjan desembre es va celebrar el Mercat de Nadal amb 
la participació de nombroses paradetes de comerç local i 
d’artesania, a més de diferents activitats adreçades als infants. 

AL PARC DE NADAL
Del 2 al 5 de gener es va celebrar el primer Parc de Nadal 

de Sant Just, un espai adreçat a infants i a les seves famílies 
per gaudir d’activitats, tallers, manualitats i màgia durant les 
festes de Nadal. Durant els quatre dies van gaudir del parc 
prop de 1.300 persones. 

Durant aquests quatre dies van passar pel Parc de Nadal 
1286 persones. 

AMB LA SOLIDARITAT
La Marató de TV3, amb la salut cardiovascular
L’Associació Sant Just per la Marató, amb el comerç local 

i entitats i col·lectius de salut oncològica i salut mental, van 
organitzar activitats per recollir diners. En aquesta ocasió 
s’han aconseguit 1.520 euros. 

Recollida joguines
La campanya “Cap infant sense joguina” ha garantit que 

tots els infants de famílies en risc d’exclusió social del poble 
tinguin el seu regal per Reis. Totes les joguines s’han adquirit 
a establiments de Sant Just. La ciutadania ha col·laborat com-
prant vals per valor de 720 euros, que han permès comprar 
joguines noves i adequades per a 42 infants i adolescents.

Recollida d’aliments
Els centres educatius de primària, secundària i la Biblioteca 

van participar en la tradicional recollida d’aliments destinada 
al rebost de Càrites del municipi. Els darrers anys, la mitjana 
d´aliments recaptats era de 625 quilos. Enguany s’han acon-
seguit 1.034 quilos d'aliments.

D’altra banda, amb la cantada solidària de JustGospel i la Corag-
gio a l’església s’han recaptat 1.014€ també per al rebost de Càrites. 

AL MERCAT
Aquest Nadal s’han sortejat 5 paneres de 130 euros per 

comprar en el mateix Mercat. Els sorteig de les persones 
guanyadores va tenir lloc durant el programa especial que va 
fer Ràdio Desvern el 5 de gener. 

AMB L’ARRIBADA DE SES MAJESTATS
Uns esperadíssims Reis Mags van arribar a Sant Just 

Desvern acompanyats dels seus patges i estrenant la carrossa 
dels Carboners, preparada per l’Associació Cavaltombs. La nit 
més màgica de l’any, en la qual també es va poder gaudir del 
pessebre vivent i, sobretot, de les cares d’il·lusió dels infants 
i les famílies. 

Els pastorets, els concerts de Nadal i la il·luminació na-
dalenca, entre moltes altres propostes i activitats, han vestit 
d’ambient nadalenc els espais i carrers del municipi. 
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Arriba “El món orgànic” a 
l’Espai MercArt

Després de la gran acollida d’El món propi, basat en la creació individual, 
d’El món reflex, en què els artistes generaven vincles entre ells i d’El món 
utòpic, que connectava amb els anhels personals, aquest febrer, de la mà de 
la comissària i el comissari del projecte expositiu, Laura Baringo i Quim 
Deu, arriba a l’Espai MercArt, El món orgànic.

Des del 4 de febrer i fins al 23 d’abril, la quarta edició de "Mons” presentarà 
sis artistes que exposaran diferents projectes per fer-nos pensar sobre l’entorn 
i la natura. A banda, es preveu que diferents centres educatius com l’IFP Antoni 
Algueró, la Deutsche Schule o l’Institut de Sant Just col·laborin en l’exposició.

ANNEBARBE KAU 
Videoartista interdisciplinar amb 

projectes vinculats amb l'àudio, la instal-
lació i el dibuix. Entre altres ha exposat 
al Kunstmuseum Bonn, al Kunsthaus 
Zürich i al Musee d'Art Contemporain de 
Montreal Canadà i 
ha rebut diversos 
premis com l’Art de 
Renània Nors Wes-
tfàlia o l'Akiyoshi-
dai International 
Art Village Japan.

JESSICA MORONI 
Artista visual amb projectes de resi-

dència a diferents parts del món. Especia-
litzada en escultura i instal·lacions, centra 
els seus projectes en els materials natu-
rals, els objets trouvés, una directa relació 
amb els coneixements tradicionals i una 
coherent ideologia 
ecofeminista. Ha 
exposat a Espanya, 
Suïssa, Alemanya, 
Itàlia, als EUA i ha 
estat resident artís-
tica a Fabra i Coats 
de Barcelona..

ISABEL BANAL 
Professora de l'Escola Massana d’Art 

i Disseny, la seva obra analitza la relació 
entre el món de la natura i el món urbà, 
contraposant el que és natural de l'artifi-
cialitat. Ha exposat a la Galeria Chiquita 
Room, Estrany de 
la Mota, la Fun-
dació Miró, Santa 
Mònica de Barce-
lona o al MUME de 
La Jonquera entre 
altres.

LUIS BISBE 
Artista conceptual, doctor i professor 

de Belles Arts a la Universitat de Barcelo-
na. La majoria dels seus projectes són art 
específic i contemplen una certa poèti-
ca en la relació dels 
objectes amb l’es-
pai. Ha exposat a 
la Fundació Suñol, 
Galeria Alegria, el 
CAC de Málaga i 
la Fundació Miró, 
entre altres.

JOAN FONTCUBERTA 
Desenvolupa una activitat en el món 

de la fotografia com a creador, docent, crí-
tic, comissari d'exposicions i historiador. 
Ha exposat al MoMA de Nova York, a l’Art 
Institute de Chicago, l’IVAM de València, el 
FOAM d'Amsterdam, el MEP de París o el 
Science Museum de 
Londres. En 2013 va 
ser guardonat amb el 
Premi Hasselblad i el 
2022 rep el títol de 
Doctor Honoris Cau-
sa per la Université 
Paris VIII de França.

BATLLEIROIG 
És un despatx multidisciplinar on es 

combina la pràctica del planejament, el 
paisatgisme i l'arquitectura, fundada per 
Enric Batlle i per Joan Roig. Des de la 
seva fundació, Batlleiroig ha desenvo-
lupat multitud de projectes internaci-
onals amb un fort 
compromís medi-
ambiental i impli-
cació en la cerca de 
solucions per a re-
soldre l'emergència 
climàtica del nostre 
planeta. 
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Descobriu com vivien els ibers de la 
Penya del Moro a la nova exposició de 
Can Ginestar
El CIM (Centre d’Interpretació del Municipi), ubicat a Can Ginestar, acollirà durant tot l’any l’exposició “Ibers”

Aquesta mostra ens apropa a la història del poblat iber de la Penya del Moro a través de vuit eixos: urbanisme, 
societat, comerç, escriptura, dones, teixits i vestits, alimentació i creences.

Sobre el CIM de Can Ginestar

El Centre d’Interpretació del Municipi 
adopta, a partir d’aquest 2023, un caire més 
museístic, ja que acollirà exposicions de 
llarga durada que permetran un treball 
més intens i estable amb la comunitat 

educativa. La programació expositiva 
aprofundirà en èpoques històriques del 
nostre municipi, començant pel poble iber. 
S’oferiran materials didàctics i visites guia-
des a escoles de Sant Just i dels voltants. 

Horari:
De dilluns a divendres: de 10 a  
13.30 h i de 16 a 21.00 h
Dissabtes: 10 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Diumenges: de 12 a 14 h 

Inauguració de l’exposició “Ibers”: dijous 16 de febrer a les 19 h
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Una mica d’història sobre els ibers de la Penya del Moro 

El poblat iber es va assentar a la Penya del Moro 
entre el 700 i el 100 aC, aproximadament. Les dimen-
sions dels habitatges documentats oscil·len entre els 
10 i els 25 m2 i estan construïdes amb parets de pedra 
licorella i un arrebossat de fang. 

La dieta ibera es basava en productes d’origen vegetal, 
com cereals i llegums. S’han descobert diferents molins 
i morters que servien per a l’elaboració de farina. Per 
les restes d’ossos trobades a la Penya del Moro, sabem 
també que tenien ovelles i cabres domesticades. 

Tenim constància, per exemple, que els ibers co-
merciaven amb altres poblats mediterranis, com grecs 
i púnics, i que cremaven els seus difunts i feien ofrenes 
als deus i deesses, tal com detalla l’exposició. Caràcters de l’alfabet ibèric de la variant nord-oriental.

Com es va descobrir el poblat iber de Sant Just?

La mostra “Ibers” ofereix també una retrospectiva de 
les tasques d’excavació de la Penya del Moro, de l’any 1972, 
i posa l’accent en la figura de l’arqueòleg Josep Barberà i 
Farràs, fundador de la Societat Catalana d’Arqueologia, que 
va liderar l’excavació amb el suport del santjustenc David 
Guasch i Dalmau i d’un grup de voluntaris. 

Pioners i caravel·les de l’A.E. Martin Luther King excavant un cap de set-
mana (1973)

El conte de l’Arrel: un llibre infantil per apropar-nos als orígens del nostre municipi

Paral·lelament a la 
inauguració de l’exposi-
ció “Ibers”, l’Arxiu Mu-
nicipal de l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern ha 
editat El conte de l’Arrel, 
un llibre infantil amb il·
lustracions de la sant·
justenca Txell Ribes, 
que es lliurarà a nens i 
nenes de les diferents 
escoles del municipi. 

La narració, amb 
la voluntat de ser di-
dàctica i entretinguda, 
mostra el dia a dia del 
poblat iber de la Penya 
del Moro de la mà de 
l’Arrel, un dels perso-
natges dels gegants de 
Sant Just. 
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NOTÍCIES BREUS

Vols aparcar la 
bici davant de 

casa? 
Fes-nos arribar la 

proposta!

Visita en femení d’alumnat de 
Sant Just al superordinador 
“MareNostrum”

Per commemorar el Dia de la Dona 
i la Nena a la Ciència, l’Ajuntament ha 
organitzat visites de l’alumnat de 4t 
de primària dels centres educatius de 
Sant Just al Barcelona Supercomputing 
Center per veure el superordinador 
“MareNostrum” en el marc del projecte 
de divulgació científica "Som investi-
gadores ", amb el qual es vol contribuir 
a augmentar l'interès de l'alumnat 
per les matèries STEM) i, de manera 
molt especial, el de les nenes.

Amb una perspectiva divertida, 
lúdica i pedagògica, les científiques 
del BSC ensenyen a l'alumnat què 
és un supercomputador, per a què 
serveix, qui el fa servir i els acosten 
els conceptes bàsics del pensament 

computacional des d’una perspectiva 
feminista. 

Ràdio Desvern també se suma a la 
celebració d’aquesta data amb un espai 
radiofònic en el qual es donarà visibilitat a 
les dones científiques i s’animarà les noies 
a cursar carreres dels àmbits científic i 
tecnològic. 

Nous serveis de l’Agrupació 
Fotogràfica Sant Just

L’entitat amplia la cartera de serveis a 
l'abast de les seves persones associades: 

-Possibilitat d’imprimir les seves fo-
tografies en unes condicions molt favo-

rables, per fer una exposició personal o 
per recuperar el costum de traspassar a 
paper les imatges 

-Préstec de marcs de gran qualitat 
aptes per fer exposicions.

-Utilització d’un colorímetre, un apa-
rell que serveix per mesurar els colors i els 
matisos que projecten les pantalles dels 
ordinadors i les calibra adequadament, 
aspecte molt important en la fotografia 
digital per no distorsionar els colors.

-Nou espai d’estudi fotogràfic fix, en 
el qual s’ha instal·lat una estructura de 
suport de fons fotogràfics de tres metres 
d’amplada i on es disposa d’una àmplia 
gama de flaixos d’estudi de gran qualitat. 

Sant Just, ciutat 
amiga de la gent gran 

Sant Just ja és ciutat amiga de 
la gent gran. Sant Just és l'únic mu-
nicipi de la comarca que té aques-
ta distinció que atorga l'OMS. Per 
complir els compromisos que això 
suposa cal redactar un pla atenent les 
propostes fetes en les cinc jornades 
de treball i reflexió que s’han dut a 
terme al gener amb persones grans, 
entitats vinculades al col·lectiu, o 
que hi treballen. 
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NOTÍCIES BREUS

25 de febrer: 
Nou fòrum 
del Projecte 
educatiu de 
ciutat (PEC) 

El 25 de febrer a les 10.30 h se ce-
lebrarà a la Vagoneta el nou fòrum 
Projecte educatiu de ciutat (PEC ), 
una jornada de treball i reflexió que de 
manera dinàmica obrirà a la ciutadania 
l’oportunitat de participar activament 
en la definició de les polítiques edu-
catives municipals futures.

El Projecte Educatiu de Ciutat és 
un instrument estratègic i participatiu 
que serveix per planificar, proporci-
onar i consensuar línies de treball 
educatiu al municipi i que hem de fer 
entre tots i totes.

El darrer Fòrum es va celebrar 
l’any 2017 i l’assoliment dels reptes 
plantejats ha estat de gran vàlua, com 
és l’exemple de la creació de l’actual 
espai de participació d’infants i ado-
lescents. 

Qualsevol persona té coses a dir i 
les vostres aportacions poden enriquir 
les propostes que ens han de portar a 
fer de Sant Just una ciutat més edu-
cadora. Us hi esperem! 

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2023-2024

Portes obertes

CENTRE EDUCATIU DATA DE LA SESSIÓ

ESCOLA CANIGÓ

ESCOLA MONTSERRAT

ESCOLA MONTSENY

INS SANT JUST

Divendres, 24 de febrer, a les 9.30 h

Divendres, 3 de març, a les 9.30 h

Dimecres, 1 de març, a les 9.30 h

Preinscripció d’Educació Infantil i 
Primària

Del 6 al 20 de març

Preinscripció
Educació Secundària Obligatòria

Del 8 al 20 de març

Preinscripció Batxillerat Del 20 al 26 d’abril

Preinscripció cicles de grau mitjà de FP i d’arts 
plàstiques i disseny

Del 12 al 18 d’abril i del 9 al

a8032580@xtec.cat

a8026816@xtec.cat

a8041556@xtec.cat

Dimecres, 1 de març, a les 18 hinssantjust.wixsite.com/institut-sant-just
iessantjust@xtec.cat

agora.xtec.cat/ceip-montserrat

agora.xtec.cat/ceipmontsenysantjustdesvern

www.escolacanigosantjust.cat

Preinscripció cicles de FP i d’arts plàstiques i disseny 
de grau superior Del 26 de maig a l’1 de juny

15 de maig

Dijous, 2 de març, a les 15.30 h

Dijous, 23 de febrer, a les 15.30 h

Cicles Formatius de Grau Mitjà: 
dijous, 30 de març, a les 19 h 

Dimarts, 28 de febrer, a les 15.30 h

Cicles Formatius de Grau Superior: 
dijous, 20 d’abril, a les 19 h 

IFP Antoni Algueró
http://ifp-alguero.org/
info@ifp-alguero.org
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EN FLAIX

Quatre equips del Volei Sant Just, tres infantils i un cadet, han participat 
aquest nadal a la Copa España que s’ha celebrat a Valladolid, un torneig 
on participen centenars d’equips de diferents categories. L’equip cadet 
santjustenc va aconseguir el tercer lloc absolut a nivell estatal. 

Després de les vacances de Nadal, s'ha posat en funcionament una nova 

zona de Kiss&Ride a l'escola Montseny.Les famílies poden aturar-se en 

aquesta zona, els infants baixen del cotxe i a continuació es dona pas al 

següent vehicle. 

“Aamelat Souriyat” és la mostra de la fotògrafa Eva Paray que es pot 

visitar fins al 25 de febrer al Centre Cívic Soledat Sans. Les fotografies 

recullen les vides de dones refugiades amb les seves famílies que van fugir 

de la guerra de la zona d’Alep. 

Cavalls, carros i altres animals de tir van desfilar pels carrers de Sant Just per commemorar la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals. L’entitat Cavaltombs organitza els Tres Tombs amb la col·labació del Poni Club i el Sol Solet. 

La compositora santjustenca Clara Aguilar ha estat nominada als XV Premis 

Gaudí, celebrats la nit del 22 de gener, per la millor música original de 

“Suro”.  
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 “La salut al dia” és la secció del programa La Rambla de Ràdio Desvern impulsat des del CAP per donar veu al personal de l’àmbit sanitari i social del centre per parlar de temes de salut. Està coordinat per la Sílvia Granollers, infermera de l’ambulatori. 

El duet Awen, format per la veu de Laura Pont i Mateu Bauçà a l’arpa, va 

presentar al Casal de Joves el projecte “Lia”, amb el qual van guanyar la 

primera convocatòria d’ajuts pel foment de la creació artística a Sant Just. 

Sant Just s’ha sumat per primera vegada al projecte “Encesa de torres, 

talaies i talaiots de la Mediterrània. Un cant pels Drets Humans” pujant 

a la Penya del Moro. L’acte ha estat organitzat pel Centre d’Estudis 

Santjustencs, i ha comptat amb l’adhesió de la SEAS, Sant Just Solidari, 

Justícia i Pau, l’Ajuntament i Drac de Sant Just. 

La sala El Celler de Can Ginestar acull fins al 24 de febrer l’exposició “Natura Intrat” amb escultures de Manuel de Donato, la primera de les vuit mostres programades per aquest any 2023 en aquest espai. 
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GRUPS MUNICIPALS

ANY NOU, MATEIXOS 
COL·LAPSES

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 

Endavant Sant Just

MEREIXEM MOLT 
MÉS

Sergi Seguí i Esteve 
Grup Municipal 
d’ERC

Quan en economia parlem de posar la persona al centre, 
ens referim a treballar perquè tota persona tingui les ne-
cessitats bàsiques cobertes. De vegades les circumstàncies 
de la vida no t’ho permeten, i és en aquest moment quan els 
serveis socials bàsics poder intervenir i acompanyar.

Des de la creació del PSC Sant Just, les polítiques so-
cials han estat una prioritat per a tots els governs muni-
cipals, i sempre s’ha treballat per millorar la cartera de 
serveis i adaptar-se a les necessitats socials. 

Els serveis socials atenen tota la ciutadania. S’acullen 
les demandes de les persones que s’hi adrecen per pri-
mera vegada en el “Servei d’Acollida” , i posteriorment, 
s’acompanyen durant el temps necessari perquè puguin 
resoldre les dificultats socials, econòmiques ...

En els darrers anys, hem dirigit els nostres esforços a 
assolir la universalització dels serveis socials. Durant 
el mandat, hem incrementat les partides de benestar 
social, ja sigui en ajuts al manteniment de l’habitatge o 
prestacions socials diverses.

Per posar exemples, l’any 2022 s’han ampliat fins a 
36 el nombre de famílies que tenen targetes moneder 
per garantir la seva alimentació bàsica. S’hi han destinat 
uns 70.000€.

La teleassistència i els serveis d’atenció a domicili 
(SAD) tenen una àmplia cobertura a Sant Just. L’any 2022 
han utilitzat el servei de teleassistència més de 500 per-
sones, i prop de 250 tenen a casa un servei d’atenció a 
domicili ja sigui per dependència o per motius socials, 
cosa que implica l’acompanyament d’una professional a 
la llar per a tasques diàries. 

Estem impulsant el projecte d’acompanyament a la 
soledat que compta amb 32 persones en edats com-
preses entre els 70 i 90 anys. També voldria destacar 
el projecte “En bici sense edat” que impulsa Sant Just 
Solidari amb el suport de l’Ajuntament, i que ha sumat 
més de 1.200 viatges amb gent gran del poble. 

Per continuar garantint els serveis socials, el pres-
supost d’aquest any 2023 inclou partides com les se-
güents:

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): 836.000€
Servei de Teleassistència: 44.000€
Ajuts d’emergència: 275.000€
Habitatge Social: 89.000€
Prestacions per a beques (extraescolars, ajuts 0-3 i 

altres): 180.000€
Una clara aposta pels serveis socials ara i sempre!

SERVEIS SOCIALS, AL 
TEU COSTAT

Quima Giménez González
Grup Municipal 
del PSC

Us imagineu tenir equipaments públics nous de trin-
ca mig tancats? O infrautilitzats? O promesos des de fa 
anys però sense construir? 

Doncs això passa a Sant Just: centre cívic Soledat 
Sans, La Vagoneta, Biblioteca, a La Plana Bellsoleig, es-
pai per a artistes...

Podria semblar que el govern municipal no sap tre-
ballar amb previsió. En realitat som dins un pla per-
fectament pensat i executat pel PSC que, en comptes 
de governar per a la ciutadania i la comunitat, només 
pensa a seguir manant i mantenir l’alcaldia.

Ara, quatre mesos abans de les eleccions, anuncien la 
construcció d’un nou pavelló esportiu a Mas Lluí, necessari 
per al creixement que ha tingut el món esportiu de Sant 
Just. Recordem, però, que fa quatre anys ja es va anunciar 
i presentar que es faria a la Bonaigua, al costat de l’actual.

I ara s’ha decidit el canvi d’ubicació? No. Els requeri-
ments de l’ACA són de fa temps i el projecte bàsic que 
s’ha pogut veure no es fa en dos dies. Per tant, és un 
anunci que demostra com les eleccions municipals 
marquen, i molt, el calendari del govern. Per a més INRI, 
per aconseguir el finançament caldrà fer una modifica-
ció pressupostària... als dos mesos d’haver-los aprovat!

Els equipaments són importants per al benestar de 
la comunitat. I no disposar dels adequats pot afectar 
negativament la qualitat de vida de la ciutadania. Sense 
una planificació adequada, les instal·lacions es poden 
sobrecarregar, com hem vist en el cas de l’esport, o ser 
inadequades per a les necessitats de la comunitat, men-
tre que alhora es pot caure en desequilibris territorials. 
I això pot derivar en problemes de cohesió.

Per això des d’Esquerra Republicana vam impulsar 
un Pla que reordenava els usos actuals dels equipa-
ments per treure’n el màxim rendiment. Creiem que hi 
ha alternatives per donar resposta a les necessitats que 
tenim més enllà de construir més equipaments. 

Per què projectar una nova nau per a artistes i creadors 
a la zona de la ITV quan, en aquell indret, ja hi ha naus 
industrials? Només caldria ampliar-ne els usos per de-
dicar-la a magatzem per a les entitats, a local d’assaig, 
a espai de trobada i de creació artística. I que, a més, 
s’autogestionés .

Sant Just mereix un ajuntament valent amb persones 
que governin i facin polítiques transformadores i no 
només algú que pensi a seguir manant 4 anys més.

Retencions, soroll, contaminació, cotxes, motos, bici-
cletes, autobusos, patinets… i per si faltava alguna cosa 
més, les camionetes de neteja de carrers o recollida de 
residus... cada dia, matí i tarda, la mateixa escena.

La trama urbana de Sant Just està al límit de la seva 
capacitat en hores punta, matí i tarda. Només cal veure 
la Rambla, el carrer Major, la carretera Reial, el vial de 
la ITV. El disseny dels nostres carrers es va fer fa molt 
de temps, i no preveia aquest augment de vehicles, i a 
més, de tot tipus. Tampoc els successius plans de mobi-
litat que ha anat fent aquest equip de govern han previst 
l’augment de circulació que suposaria arribar als 20.000 
habitants, a més, amb la dispersió de barris, la qual cosa 
ha provocat la seva planificació urbanística.

Som un poble i alhora som metròpolis. Volem preser-
var la nostra identitat i singularitat i també volem, per-
què estem al mig, que la connexió dels nostres barris 
entre ells i del poble cap al seu entorn sigui àmplia, 
eficient i sostenible. Una altra opció ja no és possible. 

La millora de la mobilitat va lligada necessàriament 
a una major dotació de transport públic. Òbviament 
és necessari fer un Pla de Mobilitat ben fet, que con-
templi la situació actual i futura, tenint en compte els 
nous barris que es construiran, els equipaments i el que 
faran els pobles del costat. I també caldrà invertir en 
infraestructures per tal d’acompanyar aquestes noves 
mobilitats, que fins ara no han estat mai previstes en el 
nostre mapa de poble.

Recentment hem anunciat que volem el pont de Mas 
Lluí. Aquest projecte ja es preveia quan es va disse-
nyar el barri, per tal de garantir l’accés dels nous veïns i 
veïnes a la resta del poble i serveis. 

Endavant Sant Just hem posat la primera llavor del 
que ha de ser aquest projecte, i hem aconseguit que 
dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2023 Sant 
Just rebi 1M€ per a l’actualització del projecte executiu 
de l’any 2005. Ara és necessari que altres administraci-
ons també s'himpliquin. 

Som un poble compromès amb la sostenibilitat i el 
medi ambient. Hem de fer possible que la mobilitat del 
nostre poble també ho sigui. Caldrà que sigui una prio-
ritat per a tothom. 

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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GRUPS MUNICIPALS

W

Aleix Abadia Huguet 
Grup Municipal 
de la CUP

NATURALMENT 
CONSTRUCTORA

La mobilitat al municipi de Sant Just és una de les 
màximes preocupacions de les persones que vivim el 
nostre dia a dia al poble. En els darrers anys hem estat 
vivint un canvi en el paradigma de mobilitat a escala 
global que se sustenta en quatre pilars estratègics: la 
mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa.

L’aposta de l’actual govern, i del nostre partit, és la 
d'una mobilitat justa, segura i sostenible. Perquè cre-
iem que només així podrem millorar la qualitat de vida 
al nostre poble i, alhora, avançar en l’equitat, la cohesió 
social i la sostenibilitat. La mobilitat no és només un 
problema a resoldre, sinó també un dret que cal ga-
rantir amb polítiques públiques. 

Ens calen propostes que enforteixin les alternatives 
al vehicle privat mitjançant el foment d' altres de sa-
ludables, i és que Sant Just té una dimensió idònia, la 
millora dels mitjans de transport col·lectius i compar-
tits i la introducció de la perspectiva feminista. Hem de 
generar projectes i alternatives viables per combatre 
un relat que contraposa de manera antagònica entre 
ecologisme i desenvolupament econòmic. Per millorar 
la qualitat de vida i mitigar el canvi climàtic: amb carrers 
i espais públics pensats per als vianants, per a les bici-
cletes, per millorar la nostra salut i la del medi ambient, 
amb un aire net, sense tanta contaminació atmosfèrica. 

Una d’aquestes propostes posada en marxa aquest 
mateix febrer és l’AMBici, el servei de bicicletes elèc-
triques metropolità, que compta amb més de 2.600 
bicicletes i 236 estacions en 15 municipis. Ens permet 
moure’ns dins del municipi i en els municipis veïns de 
forma sostenible i saludable. 

Una altra proposta interessant és el projecte del bi-
cibús, per a portar els infants en bicicleta a les escoles 
de forma comunitària. Són les mateixes famílies que, de 
forma voluntària, s’organitzen fent ruta pel municipi, re-
collint i acompanyant els infants fins a les escoles. Un 
projecte que promou hàbits saludables, afavoreix la mo-
bilitat en bicicleta i millora l’autonomia dels infants. El 
divendres 17 de febrer a les 18:30 h es farà una xerrada 
informativa al centre cívic Soledat Sans. 

Ens cal un nou model urbà i de mobilitat que posi la 
vida al centre i aquests projectes són els que pas a pas 
ens fan avançar cap a aquest model. 

El passat ple municipal va coincidir amb una concentració 
de joves de classe treballadora de Sant Just sota el lema: 
"Les joves ens quedem". Quan les persones participants van 
voler entrar al ple municipal per expressar les seves reivin-
dicacions, la Policia Local els va barrar el pas utilitzant l'ex-
cusa de "la COVID" *i vulnerant els seus drets, actuació molt 
allunyada de la "policia de proximitat" que ens volen vendre. 
Finalment, sota la intimidació policial, van reivindicar les se-
ves demandes. El PSC va afirmar que l'únic mecanisme per 
augmentar els habitatges de lloguer social era "créixer". Per 
contra, contrastant amb la realitat, Sant Just té un dels preus 
mitjans de lloguer més cars de Catalunya, i un 35% més alt 
que els municipis del seu voltant. Observem com la mitja-
na de pisos de més de 121 m2 és del 28,3%, mentre que a 
Catalunya és d'un 15%. També, veiem com el creixement del 
poble no respon en cap cas a un creixement vegetatiu de 
la població. Aquests indicadors mostren que aquests creixe-
ments han accentuat un model de poble elitista, pensat per 
a les classes altes i senyal d'un procés de gentrificació on 
els treballadors no tenim cabuda. Més enllà de les explica-
cions superficials sobre oferta i demanda que fan els partits 
de polítics "professionals" procapitalistes, nosaltres tenim 
clar que ens trobem davant d'una pugna d'interessos: Entre 
el lucre de rendistes i constructores i el dret a l'habitatge i 
a un urbanisme que posi al centre els interessos del poble 
treballador. Dit això, és de mínims apostar per una regulació 
dels preus de lloguer com defensa el moviment per l'habi-
tatge, a la qual s'oposen el PSOE i les seves filials. També 
reivindiquem l'expropiació dels 623 pisos que es troben en 
mans dels grans tenidors al nostre poble.

El model "creixentista" de Sant Just suposa que l'eman-
cipació sigui una quimera gairebé impossible per al jovent, 
on trobar un pis que ens puguem permetre és com jugar 
a la tómbola, i per referència literal n' és mostra el sorteig 
de pisos de l'IMPSOL. Aquest model no només expulsa 
persones, també és una amenaça per al medi ambient. 
El creixement sota les lleis del mercat, no planificat i en 
desequilibri, provoca que el govern impulsi construccions 
d'equipaments o serveis fent mossegades a l'entorn na-
tural o al mig de la riera com és la nova deixalleria. L'ex-
cusa clàssica és que no es troben en àrees protegides pel 
PEPNat, nosaltres no compartim aquesta visió legalista 
dogmàtica de la preservació del medi ambient. 

Un lema més adient per a aquest govern seria: natu-
ralment constructora.

MOCIONS DELS PLENS 
DE DESEMBRE

Moció del PSC de reconeixement als 
20 anys del Consell Municipal de les 
Dones

APROVADA

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

de regidors/es del grup municipal

NOUS PROJECTES DE 
MOBILITAT

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 

de Sant Just En Comú

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

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1

Moció del regidor no adscrit per pro-
tegir l’art urbà a Sant Just Desvern

REBUTJADA

7 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

1

1

1

REGIDORA
NO ADSCRITA

1
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SOM-HI SANT JUST, EL PARTIT 
TRANSVERSAL

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

I TAMBÉ EM PENSAVA QUE 
ÉREM UN POBLE 
QUE ESCOLTA LA 
CIUTADANIA…
Anna Vilanova
Regidora no adscrita

Vilatans de Sant Just Desvern, aquest mes presento 
una moció per la protecció de l'honor de la gent gran i el 
Govern no posa voluntat per treballar-la i donar la seva 
aprovació, sinó que presenta una altra copiant la idea i 
demanant a la Generalitat més mossos d'esquadra. És a 
dir, tirant pilotes fora un cop més.

Cal agafar la paella pel mànec implantant els agents 
cívics, una contractació pels vuit barris, amb un preu 
estimat de 560.000 €.

El Govern prefereix tenir els nostres avis i nens des-
protegits i justifica la inversió de les càmeres amb la 
seva seguretat.

Si soc alcalde invertiré setze recursos en agents cí-
vics, seguretat preventiva i civisme.

Segueixo sent ingènua… En el ple del mes de desem-
bre es va produir un fet que no m’hauria imaginat mai 
que passés al nostre Ajuntament: la policia municipal 
va intentar barrar el pas a un grup de persones, la majo-
ria dels quals eren joves, per tal que no poguessin entrar 
a la sala de plens, amb excuses fora de lloc, que si la 
pandèmia, que si l’aforament… Finalment van poder 
pujar, però van estar controlats en tot moment per la 
policia local i pels Mossos, avisats, segurament, per la 
seva suposada perillositat. Però, sabeu què reivindica-
ven? El dret a poder quedar-se a viure a Sant Just. 
Demanaven que des de l’Ajuntament s’aposti per l’habi-
tatge per a joves i que es trobin les mesures per lluitar 
contra l’especulació.

REGIDORAT NO ADSCRIT

CLICS DE LA RÀDIO

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

1- El nou pavelló esportiu de Sant Just anirà situat 
finalment a la zona d’equipaments del barri de Mas Lluí.
2- Recorregut i horaris de la Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis Mags de l'Orient.
3- El bicibús arribarà pròximament a Sant Just Desvern.

ACTIVITATS DEL SERVEI LOCAL DE CATALÀ

XXXV CONCURS DE 
PROSA I POESIA EN 
CATALÀ 
Si no sou professionals i us agrada escriure 
poesia o breus escrits en format prosa, 
presenteu les vostres obres de l’1 al 24 de març.
Més informació a https://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlroses/concurs/

Dia Mundial de la Llengua Materna
Dimarts 21 de febrer, al matí i a la tarda
Activitat en la qual es podran enganxar al voltant del mapa mundi paraules boniques 
de la nostra llengua materna.

Club de lectura en veu alta: El crit, Blanca Busquets
Els dimarts del mes febrer de 12 a 13.15 h. Les Escoles 

Club de lectura fàcil: Capitans valents, de Rudyard Kipling
Dimarts 21 de febrer, a les 9.15 h i a les 17 h. Les Escoles

LLEGIM? 
 
Club de lectura a Les Escoles: 

•  Dijous 2 de febrer, a les 18 h. El que mou el món, de 
Kirmen Uribe

•  Dimarts 14 de febrer, a les 18 h. Tres dies i una vida, 
de Pierre Lemaitre

•  Dimarts 21 de febrer, a les 18 h. L’estiu sense homes, 
de Siri Hustvedt

•  Dimecres 22 de febrer, a les 18 h. Vent de garbí i 
una mica de por, de Maria Aurèlia Capmany

•  Dijous 2 de març, a les 18 h. Dissabte, d’Ian McEwan

Organitza: Biblioteca Joan Margarit
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS FEBRER'23. SANTJUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...

Aquest febrer, l’agenda ve carregada de moltes activitats, 
destacant una de les festes més alegres i divertides de 
l’any: el 18 de febrer celebrem la Festa de Carnestoltes 
i hi podreu participar amb les vostres disfresses en el 
concurs i la rua. Llegiu les bases de la convocatòria que 

trobareu a santjust.cat i inscriviu-vos en qualsevol de les 
modalitats del certamen. 

A banda, pareu atenció a la resta de propostes d’aquestes 
pàgines i a les que podeu trobar a l’agenda digital. 

Arriba la disbauxa amb el Rei Carnestoltes!

CARNESTOLTES
Dissabte, 18 de febrer

Al Parc Maragall 
A les 11 h 
Animació amb el grup Els Arreplegats 
Concurs de disfresses en la categoria de comparses 
escolars i individuals infantils
Xocolatada 
Entrega de premis 

A les 18.30 h 
Animació amb el grup Calet Versions 
Concurs de disfresses en les categories de comparses 
i grups
Pregó del Rei Carnestoltes 
Inscripcions a santjust.cat 

A les 20.30 h 
Rua de Carnaval fins al Casal de Joves 

A les 21.30 h, a l’esplanada del Casal de Joves
Música en directe amb Dj Fluren 
Botifarrada
Entrega de premis 

A continuació 
Festa al Casal de Joves fins a les 4.00 h, organitzada 
per l’Agrupació Escolta Martin Luther King. 

Col·laboren: 
Dona i Empresa, Desvern Comerç i Empresa, Bandan-
darà, Pastorets de Sant Just, Comissió de Festes Barri 
Nord, Tamboret, Agrupació Escolta Martin Luther King, 
i l’Agrupació Fotogràfica Sant Just. 

EL BUTLLETÍ FEBRER 2023 21 



NO US PODEU PERDRE... 

Cicle pinzellades d’història: Els 
pobles del mar
Dimarts 7 de febrer, a les 19.30 h. Sala 
Isidor Cònsul i Giribet-Can Ginestar

Música en viu: Joana de Diego Trio
Divendres 10 de febrer, a les 22 h. Sala 
Cinquantenari – Ateneu
Organitza: OnAir Jazz Series

Conferència: Conta’m una òpera
Dimecres 15 de febrer, a les 19 h: Tosca 
de Puccini
Dimecres 22 de febrer, a les 19 h: 
Macbeth de Verdi
Dimecres 1 de març, a les 19 h: Les 
òperes al segle XXI
Sala Isidor Cònsul i Giribet-Can Ginestar

Xerrada: 
Ha arribat 
el bicibús! 
Puja·hi! 
Divendres 
17 de febrer, 
a les 18.30 
h. Centre 
Cívic So-
ledat Sans 
Serafini 

Tertúlia: El mercat especulatiu del 
gas a Europa: efectes en el preu de 
l’energia, a càrrec d’Andreu Missé
Divendres 17 de febrer a les 20 h. Sala 
Piquet de l’Ateneu. Entrada lliure
Organitza: Grup de Tertúlies de l’Ateneu

Estones de clàssica: “Sons del barroc”
Diumenge 19 de febrer, a les 19 h. Sala 
Cinquantenari – Ateneu
Entrada general: 12 €; socis/es: 10 €; 
menors 25 anys: 7 €

Documental del mes: “Un viatge 
de marbre”
Divendres 24 de febrer, a les 20 h. Sala 
Cinquantenari – Ateneu
Organitza: Paral·lel 40 i l’Ateneu

Música en viu: Carles Guitérrez 
Quartet
Divendres 3 de març, a les 22 h. Sala 
Cinquantenari – Ateneu
Entrada general: 12 €; socis/es: 10 €; 
menors 30 anys: 8 €
Organitza: OnAir Jazz Series

ACTIVITATS DE LA SEAS
Informació: www.santjust.org/seas

Cicle Geografies literàries amb 
veu de dona
Conferència "Mercè Rodoreda, es·
criptora nòmada" per Marta Nadal
Divendres 10 de febrer, a les 20 h. Sala 
Piquet de l’Ateneu

Excursió a Romanyà i Puig d’Arques de 17 km i Romanyà·Cru·
ïlles de 7 km, amb visita al cementiri on està enterrada Mercè 
Rodoreda
Diumenge 12 de febrer, a les 7 h. Sortida: pl. del Parador 
Inscripcions a partir del 6 de febrer: seas.santjust@gmail.com
Preu socis: 20 €; no socis: 23 €

Matinal al turó de l’Escletxa (Bages)
Diumenge 19 de febrer, a les 7.30 h. Sortida: Escola Montseny
Inscripcions: seas.santjust@gmail.com

Activitats infantils
Hora del conte: Contestoltes!! 
A càrrec d’Íngrid Domingo Ve·
taquiuna
Dijous, 16 de febrer, a les 17.30 h. 
Sala Isidor Cònsul i Giribet – Can 
Ginestar
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit
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AGENDA MARÇ 2023
Màxim dia per comunicar les activitats: 
15 DE FEBRER

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

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). Entrada gratuïta 

per als socis d'AUGGE. No socis, col·laboració de 5 €

Conferència: De què parlem quan diem que tenim “do-
lor”? Artrosi versus artritis, amb Dolors Tomàs i Tu·
tusaus, Metgessa de família
Dijous 2 de febrer

Conferència: Un príncep del Renaixement del segle XX: 
Francesc Cambó, amb Jordi Amat , escriptor, filòleg i 
crític literari.
Dijous 9 de febrer

Conferència: La conspiració nazi per robar les obres 
mestres de l'art mundial, amb Imma Fontanals, Pro·
fessora d’Història de l’Art.
Dijous 16 de febrer

Conferència: Joe Biden, un govern demòcrata en temps 

Trumpistes, amb Núria Ribó, Periodista.
Dijous 23 de febrer 

Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern

Al Centre Social El Mil·lenari

Espectacle de Burlesque
Dissabte 11 de febrer, a les 17 h. 

Tallers de Carnestoltes
Dijous 16 de febrer

16. 30 h Taller de manualitats amb disfresses i corones

17.30 h Taller de ball

Inscripcions fins al 14 de febrer, al Centre Social Mil·lenari o al 

tel. 93 371 89 87

 

Les persones que vulguin anar a l’excursió a 
Rupit del 16 de març hauran de fer el pagament 

abans del 20 de febrer

EXPOSICIONS
  Ibers. La Penya del Moro
Inauguració: Dijous, 16 de febrer, a les 19 h al CIM de 
Can Ginestar 

  Fotografies guanyadores del XIII Concurs Interna-
cional Sant Just Desvern 2022

Al Centre Cívic Joan Maragall fins al 15 de febrer 

  Natura Intrat de Manuel Donato
Al celler de Can Ginestar fins al 24 de febrer 

  Aamelat Souriyat. Les jornaleres sirianes refugiades 
a la Vall de Bekaa

Al Centre Cívic Soledat Sans Serafini, fins al 24 de febrer

  El Món Orgànic
A l’Espai MercArt, fins al 23 d’abril

ALTRES ACTIVITATS
Cursa d’orientació familiar
Diumenge 12 de febrer, a les 10 h – Plaça d’Antoni 
Malaret i Amigó
Oberta a famílies amb infants fins a 6è de primària i 
a joves a partir de 12 anys.
Organitza: Ateneu

Cinexic: Al sostre del món
Dissabte, 25 de febrer a les 18 h a l'Ateneu, a partir 
de 6 anys. 

Debat de La Vall de Verç
Dijous 2 de març, a les 19.30 h – Sala del Cinquante-
nari a l'Ateneu
L'habitatge a Sant Just: conservar les arrels o haver 
de marxar
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