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Activitats lúdiques i 
reivindicatives per celebrar 
el Dia de la Dona

Repartiment de bosses 
compostables per millorar 
la recollida orgànica

Tallers participatius per 
decidir com serà l’entorn 
de la Bonaigua



ISAURA MARTÍNEZ i SILVA

Va néixer a Barcelona l’any 1932 i va morir a Sant Just Desvern l’any 2021. La seva infància transcorregué 
a Talladell, un poblet situat a prop de Tàrrega on va ser alumna del seu pare. Als 19 anys, va anar a viure a Bar-
celona, on va iniciar la seva vida laboral a Can Tarragona.

Un cop casada, la Isaura va deixar la feina, però després d'haver tingut els seus quatre fills va reprendre la 
seva activitat laboral ja a Sant Just Desvern, on va participar a

l’Assemblea local de Creu Roja lluitant per aconseguir la primera ambulància.
De 1979 a 1983 va ser la primera regidora de la democràcia amb l’UCD, ocupant la responsabilitat d’Educació. 

Va desenvolupar el projecte de l’Escola Montseny. Durant el mandat de 1983 a 1987 va ser regidora a l'oposició

CLAUDIA CORTÉS FERNANDEZ

Va néixer a Biel (Alt Aragó) l’any 1927 i va morir a Sant Just Desvern l’any 2017. Als 14 va marxar a Gallur, 
posteriorment va anar a Saragossa a treballar i l’any 1952 va arribar a Sant Just. Vuit anys més tard, és va casar 
amb el veí i fill de Sant Just, Josep Garriga.

Va ser molt activa en la vida associativa local. Amb l’arribada de la democràcia es va integrar a l’Associació de 
Veïns i va participar en les reivindicacions per l’Escola de Persones Adultes i pel centre de planificació familiar.

De 1983 a 1991 va ser regidora amb el PSC, i va formar part del govern com a regidora de Serveis Socials i de 
Salut. Durant els dos mandats va impulsar projectes com l’ambulatori o els cursos per a les dones, iniciats l’any 1987. 

MARIA ASSUMPCIÓ PETIT MATAS

Va néixer a Barcelona el 1943 i va morir a Sant Just Desvern l’any 2021. Les primeres visites al poble van 
ser com a estiuejant, per gaudir de la Festa Major, els balls i el teatre de l’Ateneu.

La seva mare la va apuntar a una acadèmia de ball d’amagat del seu pare, on va ser-hi fins als 18 anys, 
de 1962 a 1969 va fer carrera al cos de ball del Liceu. Va actuar amb artistes com M. Caballé, J. Carreras o L. 
Pavarotti i va coincidir amb els mestres de ballet Margot Fonteyn i Rudolf Nuréiev.

Retirada del Liceu, va tornar a Sant Just amb un company ballarí i van fundar la “Academia de Ballet Maria 
Asunción Petit y Fernando Lizundia”. Va ser pionera en muntar una escola de ball que va dirigir durant 24 
anys. Durant les aturades estivals, feia tournées per Espanya amb el ballet de l’Antonio Gades. 

MARGA MIRÓ COLEA

Va néixer a Barcelona el 1920 i va morir a Sant Just l’any 2011. Va tenir quatre germans i de ben jove es 
va veure influenciada per un pensament polític d’esquerres a la vegada que va rebre una educació religiosa. 
Als dotze anys va començar a treballar, i més endavant es va sindicar a la UGT. Durant la guerra va militar al 
POUM i va prendre el camí de l’exili l’any 1939.

Quan França va ser envaïda pels alemanys, va col·laborar amb la resistència guiant presoners i soldats 
anglesos i belgues a través de la França ocupada. Es va acabar llicenciant en Literatura i Llengua Francesa.

Amb el seu marit Tomàs Pomès va emigrar a Caracas, on va ser professora de francès i subdirectora d’un 
institut. El matrimoni va acollir i criar una nena abandonada i malalta. Al constituir-se el PSC (Congrés) va 
passar a formar-ne part. L’any 1979, va decidir tornar a Catalunya, establint-se a Sant Just Desvern. 

Neix un nou sector amb carrers en 
femení que se suma al de Mas Lluí

Sant Just Desvern és un municipi 
feminista i això marca moltes de les 
polítiques i de l’acció de govern dia 
rere dia, com poden ser els tallers de 
relacions igualitàries als centres edu-
catius, les activitats per reivindicar la 
igualtat de gènere, el suport a entitats 
de dones, el desenvolupament de les 
accions previstes en el Pla d’ igualtat de 
l’Ajuntament, la commemoració del 8 
de març o del Dia Internacional de les 
Dones i les Nenes a la Ciència, entre 
d’altres. 

"Visibilitzar i posar en valor dones de 
Sant Just és un altre dels compromisos 
d’aquest equip de Govern. La incorpo-
ració de noms de dones als carrers i 
espais públics del barri de Mas Lluí, o 
rescatar la memòria històrica de dones 
del poble a través de dues miscel·lànies, 
en són exemples. Ara, aquest compro-
mís s’amplia amb el naixement d’un 
altre sector a la zona de La Bonaigua 
que també incorporarà la perspectiva 
de gènere", explica la regidora de Po-
lítiques de Gènere i Igualtat, Alicia 

Murciano. La tria de noms s’ha treba-
llat a la Comissió del Nomenclàtor de 
carrers, espais i equipaments públics 
de Sant Just. Han format part de la 
comissió per valorar aquesta primera 
decisió en clau femenina: grups mu-
nicipals, entitats de dones i veïnals, i 
el Centre d’Estudis Santjustencs. Les 
dones i noms en femení que donaran 
nom als nous carrers són: Isaura Mar-
tínez Silva, Claudia Cortés Fernández, 
Maria Assumpció Petit Matas, Marga 
Miló Colea i Maternitat d’Elna. 
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MATERNITAT D’ELNA

Amb la caiguda de Barcelona, el 26 gener del 1939, es va produir una diàspora de 
mig milió de persones que van passar a França. La gran majoria van ser concentrades 
en camps de refugiats situats a les platges del Rosselló. A uns set quilòmetres del camp 
de refugiats d'Argelers, en un palauet abandonat als afores d’Elna, la suïssa Elisabeth 
Eidenbenz el novembre de 1939 hi va organitzar una maternitat.

Va ser una institució humanitària dedicada a ajudar dones, sobretot exiliades. Hi 
van néixer 597 nens i nenes, fills i filles de refugiades internades en els camps. Va ser 
coneguda com la maternitat suïssa, ja que era obra de la secció del Servei Civil In-
ternacional anomenada Cartell d'Ajuda Suïssa als Nens de la Guerra Civil espanyola. 
L'any 1944 els nazis la van tancar quan van ocupar la França de Vichy”.

Durant el mes de març s’han programat diferents acti-
vitats: xerrades, teatre, el sopar-festa de les dones -que es 
reprèn després de la pandèmia-, ioga i un taller de defensa 
personal femenina, entre d’altres propostes. També es tornarà 
a repintar el mur feminista de la plaça Camoapa amb l’eslògan 
“Estimem-nos totes”, que busca empoderar les dones i crear 
xarxa. Tot això sense oblidar la vessant més reivindicativa, 
que tindrà el seu punt àlgid el 8 de 
març, amb la manifestació a Barcelona 
i a la qual Sant Just Desvern se suma 
per deixar palès que els drets de les 
dones són irrenunciables i que cal una 
transformació profunda de la societat 
per posar fi a les discriminacions i les 
desigualtats de gènere.

Podeu veure totes les activitats al 
programa que es reparteix juntament 
amb el Butlletí i a santjust.cat.

VISITES EN FEMENÍ D’ALUMNAT DE SANT JUST AL 
SUPERORDINADOR “MARENOSTRUM” 

Alumnat de 
4t de primà-
ria dels cen-
tres educatius 
de Sant Just 
Desvern han 
participat en 
un taller per 
visitar el Bar-
celona Super-
c o m p u t i n g 
Center, seu del 
gran ordinador 
“MareNostrum”. Una activitat organitzada per l’Ajun-
tament per celebrar el Dia Internacional de la Dona i la 
Nena a la Ciència en el marc del projecte de divulgació 
científica “Som investigadores”, i a través del 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 metodologia lúdica i pedagògica, les ci-
entífiques del BSC han mostrat a l’alumnat què és un 
supercomputador, per a què serveix, qui el fa servir i els 
han acostat als conceptes bàsics del pensament compu-
tacional des d’una perspectiva feminista.

Ràdio Desvern també s’ha sumat a la celebració 
d’aquesta data amb un espai radiofònic en el qual s’ha 
donat visibilitat a les dones científiques amb la presèn-
cia de la Berta Casas, membre de l’equip del BSC, i de 
quatre alumnes de l’Institut de Sant Just que estudien 
l’itinerari científic i tecnològic. 

“Quan vaig entrar al món de la ci-
ència i la tecnologia em vaig adonar 
que la capacitat de les persones no 
té res a veure amb el gènere. Té a 
veure ambles ganes, la curiositat i 
la motivació. Per això es necessiten 
més referències científiques femenines, 
perquè es visibilitzi que la ciència és de 
totes i tots, iaixí més noies s'animin a treballar en àmbits 
tecnologics i científics”. 

Berta Casas Font
Investigadora predoctoral del Barcelona Supercomputing Center

EL VOLEIBOL SANT JUST PARTICIPA EN UN PROJECTE PILOT QUE INCIDEIX EN 
L’ESPORT COM A PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA I GINECOLÒGIC 

El projecte “Mujer, deporte y cáncer” és un programa de prevenció de càncer de 
mama i ginecològic que lidera la Asociación Mama y Ovario Hereditario (AMOH).

Es tracta d’un projecte pilot que s’ha dut a terme al Club Voleibol Sant Just.
Segons l’informe publicat al 2022 per la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), un terç de les morts per càncer a Europa són conseqüència de factors de risc 
evitables com són el tabac, infeccions, alcohol, sedentarisme i una dieta inadequada. 

L’activitat física és un element molt important que actua com a detonant d’una 
vida amb hàbits saludables. Aquest programa sorgeix de la inquietud de diverses entitats públiques i privades, de 
l’àmbit sanitari i esportiu, i està adreçat a dones amb l’objectiu de motivar a fer activitat física de forma regular i 
fomentar les visites regulars als professionals ginecològics.

El passat 7 de febrer es va celebrar una jornada de treball al Consejo Superior de Deportes de Madrid, en què es va 
presentar aquest projecte de prevenció que té la voluntat que es pugui transmetre a altres clubs i ciutats perquè posa en 
valor la pràctica de l’esport en pacients que pateixen càncer, com va ser el cas d’una jugadora del Voleibol Sant Just. 
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Repartiment 
de  bosses 
compostables 
per millorar 
la recollida 
d’orgànica

“L’orgànica sempre amb bosses compostables” és la campanya 
que aquest mes de març impulsa l’Ajuntament per convidar la 
ciutadania a utilitzar exclusivament bosses compostables per 
recollir la fracció orgànica, i reduir així els impropis. Amb aquest 
objectiu es repartiran bosses a totes les bústies del municipi. 

Sant Just Desvern és un municipi punter en la recollida 
selectiva, i ara demana a la ciutadania aquest canvi d’hàbits pel 
que fa a la utilització de bosses compostables principalment 
pels motius que es recullen a la imatge de la dreta. 

El desplegament dels nous contenidors d’orgànica i resta amb 
targeta, que ja utilitza prop de la meitat del municipi, també ha 
contribuït a millorar les dades de recollida selectiva. 
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EQUIP DE GOVERN

MAINADA, UN OBJECTIU 
COMPARTIT I NECESSARI
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Ben aviat començarà el període d’inscripció per al nou curs esco-
lar. Durant uns dies les famílies de Sant Just tindreu l’oportunitat de 
visitar els diferents centres educatius amb què compta el nostre poble. 

Molta gent ha escollit durant els darrers anys venir a viure a 
Sant Just. He tingut l’oportunitat de parlar amb molta d’aquesta 
gent i una de les principals causes que m’han donat per a venir 
a viure al nostre poble és la qualitat dels nostres centres 
educatius. Crec que aquest fet té molta importància i tota la 
ciutadania hauria de donar-li un altíssim valor. 

L’educació de les persones contempla tot el cicle vital i implica 
diferents actors. Els ajuntaments tenim un rol destacat en 
l’educació en l’etapa dels 0 a 3 anys i un rol complementari 
dels 3 als 16. Convé explicar-ho bé perquè sovint la ciutadania 
no té clar qui fa què i aquesta confusió provoca que les recla-
macions no es dirigeixin, en molts casos, a l’òrgan competent. 

Els ajuntaments podem oferir places de 0 a 3 anys prèvia 
autorització de la Generalitat de Catalunya, que cofinança 
l’escolarització dels nostres infants. Per aquest motiu, un cop 
es va produir el tancament de la bressol TIC TAC ara fa 3 anys, 
des de l’Ajuntament vàrem activar la construcció d’una nova 
escola bressol municipal prèvia modificació del planejament. 
Aquesta nova bressol, que s’anomenarà Mainada, serà una re-
alitat – amb 107 places disponibles – el setembre d’enguany. 
D’aquesta forma esperem cobrir tota la demanda d’educació 
de primer cicle infantil existent al municipi, amb una població 
que ha crescut en els darrers anys fruit, sobretot, de la gran 
quantitat de parelles joves amb infants que han escollit el 
nostre poble com el lloc on veure créixer els seus fills i filles. 

Des del Govern municipal creiem que l’educació de 0 a 3 
anys és fonamental. En primer lloc, per raons pedagògiques, 
de gran importància segons l’ampli consens actualment exis-
tent en la comunitat educativa . Però també per raons socials. 

QUÈ PASSARÀ ALS PRÒXIMS 
CURSOS ESCOLARS?
Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

Disposar d’una àmplia i assequible oferta d’educació infantil de 
primer cicle facilita la incorporació de la dona al mercat laboral 
i serveix per dotar d’igualtat d’oportunitats la nostra societat. 
En aquest sentit, vull destacar i agrair l’esforç que ha assumit el 
Govern de Catalunya a l’hora d’iniciar el trànsit cap a la gratuïtat 
de l’educació de 0 a 3 per a les famílies, trànsit que espero que 
pugui culminar en un termini de temps el més breu possible.

Però el compromís i l’esforç de l’Ajuntament vers l’educació 
no es limita a l’educació de 0 a 3 anys. Els ajuntaments som 
els responsables del manteniment de les escoles públiques de 
primària, fent-nos càrrec de serveis tals com la consergeria, 
els consums, la neteja o el manteniment. Sota aquest paraigua 
hem assumit diferents millores als centres educatius que 
es trobaven a cavall entre el manteniment i la inversió 
(havent de ser assumida aquesta darrera per la Generalitat 
de Catalunya): reformes de WC, rehabilitació de cobertes, 
remodelació de patis o renovació d’aules. Són despeses que 
assumim de bon grat perquè entenem que per tenir una bona 
educació pública no només és necessari tenir bons docents sinó 
també tenir uns espais adequats. Novament, en aquest cas hem 
intentat sempre tenir una actitud de màxima col·laboració amb 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat entenent que 
el camp de l’educació ha de ser de col·laboració institucional 
i, en cap cas, un terreny de permanent picabaralla política.

Finalment, malgrat que els ajuntaments no tenim competèn-
cies en educació secundària sí que podem dir que recentment 
hem encetat un repte compartit amb la Generalitat en 
aquest camp al fer-se efectiva la cessió del terreny on es 
construirà el futur institut – escola de Sant Just. Es tracta 
d’un equipament essencial pel nostre poble, un cop constatada la 
tensió a nivell d’espais que estan patint i seguiran patint durant 
alguns anys més les escoles de la nostra població, tensió que es 
traduirà en la imminent col·locació de mòduls prefabricats tant 
a l’IES com, molt probablement, a l’Escola Montserrat. Una si-
tuació que esperem que sigui molt temporal, excepcional, i que 
serveixi per al accelerar la construcció del nou institut – escola 
que s’ubicarà al Mas Lluí. En la gestió d’aquest futur centre, que 
agruparà educació primària i secundària, l’Ajuntament sí que hi 
podrà participar. És un repte nou que ens il·lusiona i que inten-
tarem assumir, com hem fet sempre, oferint un servei de qualitat 
a la nostra ciutadania. 

L’educació és un dels elements centrals que articula la 
nostra societat. És un dels pilars fonamentals de l'anomenat 
estat del benestar juntament amb la sanitat, el treball i les 
pensions. Sense aquests elements els ciutadans no podem 
desenvolupar les nostres capacitats individuals i col·lectives. 
Els poders públics tenim el deure, per tant, garantir el dret a 
l’educació a infants i joves.

En la primària i la secundària, educació de caràcter 
obligatòria i responsabilitat del Departament d’Educació, fa 
uns quants que s’estan tensant als centres amb grups desdo-
blats, els grups bolet, deguts al creixement de població i l’alta 
demanda d’escola pública. A Sant Just per defecte tenim una 
oferta estable de sis grups entre pública i concertada, però en 
els últims anys s’ha hagut d’afegir un setè grup. Ja en tenim 
dos a l’escola Canigó, dos al Montseny i un al Montserrat. 

Aquesta és una realitat que no ens agrada i que hem exposat 
de forma incansable a les diverses taules de planificació mixta. Els 
centres han anat estrenyent els seus espais interiors, traient aules de 
desdoblament i biblioteques per a encabir aules ordinàries, sort. La 
nostra demanda era que es construís un nou centre educatiu, 
demanda que no ha estat escoltada fins fa pocs mesos amb, 
per fi, el compromís de construir un IES Escola a Mas Lluí.

Aquest nou centre no serà realitat fins d’aquí 4 o 5 cursos 
i mentrestant l’ajuntament està negociant amb el Departa-
ment d’Educació la col·locació d’aquest nou centre de forma 
provisional en algun solar disponible i la rebaixa dels ter-
minis d’execució. Això ens permetria començar a crear el nou 
IES Escola des d'ara mateix i que quan estigués definitivament 
construït es pogués traslladar tot l’alumnat al Mas Lluí. 

Aquesta demanda està sent escoltada, però tard; pel curs 
vinent a l’Escola Montserrat i a l’IES Sant Just es col·locaran 
mòduls provisionals per atendre la demanda del curs 23-24, 
tot esperant que el Departament posi l'IES Escola provisional 
pel curs 24-25. Creiem que aquesta última serà la millor solució 
per atendre la demanda creixent de places d’escola pública i 
alhora mantenir espais i, en definitiva, qualitat educativa a les 
nostres escoles existents. 
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CARLES SÀNCHEZ, coordinador d’En bici sense edat a Sant Just

ENTREVISTA

“Som el municipi on ajudem més gent amb les passejades”

Què és En bici sense edat?
És un moviment global de voluntariat que treballa per mi-

llorar la qualitat de vida de les persones grans o amb alguna 
diversitat funcional. Consisteix en uns passejos amb tricicles 
adaptats. S’ha demostrat que les passejades, que poden semblar 
lúdiques, també són terapèutiques. Diem que som companys 
de viatge. L’important no és el destí, sinó el camí, l’estona 
que comparteixes. Lluitem contra la solitud no volguda, un 
problema de la nostra societat que no és tan visible i que s’ha 
de posar de manifest.

On va sorgir el projecte?
Va començar a Dinamarca fa deu anys en una residència 

de gent gran. Actualment es troba en més de 52 països i 2.700 
ciutats. Ho pot intentar muntar qui vulgui, però calen recursos.

En el cas del nostre municipi, vam començar a rodar a fi-
nals del 2019 i és Sant Just Solidari qui ha apostat pel projecte. 
Amb l’Ajuntament, van començar a recolzar-lo i, tot i venir la 
pandèmia, van comprar tricicles.

Aquest any, a més, tenim un sponsor, Senergy, que es dedica 
a fomentar les energies renovables i hi participa amb un 60% 
del pressupost. L’altre 40% el posa Sant Just Solidari.

Quines són les particularitats del nostre municipi?
A Sant Just els números són extraordinaris. Podríem dir 

que és el municipi on ajudem més gent amb les passejades. 
L’any passat se’n van beneficiar 2.220 persones. Es van fer 
1.039 passejades i els tricicles van recórrer 11.759 km. Estem 
molt contents i orgullosos d’aquests números.

El projecte està pensat per persones que estan en centres 
de dia o residències, però aquí vam decidir que les persones 
amb alguna diversitat funcional i amb malalties mentals també 
en podrien ser beneficiàries. 

També anem a les persones particulars que puguin necessitar 
sortir, no només perquè siguin grans o tinguin mala mobilitat, sinó 
pel motiu que sigui. Diria que som l’únic municipi del món que ho fa.

Com podem aportar el nostre granet de sorra?
El nostre lema és “sentir el vent a la cara”. A Sant Just, te-

nim persones voluntàries de 16 a 75 anys. Tothom pot ser-ho, 
actualment en tenim 82.

En la nostra societat accelerada, no tenim mai temps; per això hem 
muntat un sistema de gestió molt flexible. Pots indicar, per exemple, 
que només vols fer una passejada a la setmana, o una al mes. I, si un 
dia t’hi has apuntat però no pots anar-hi, algú altre et substituirà.

També existeix el voluntariat en altres tasques. Hi ha un grupet 
que truca a les persones beneficiàries per organitzar les cites i també 
hi ha un equip de voluntaris de mecànica que repara els tricicles.

Si algú vol recolzar el projecte, a banda del voluntariat, 
es pot fer soci o sòcia de Sant Just Solidari amb quotes molt 
econòmiques o amb donacions puntuals des de la seva web.

Quan hi ha una nova formació?
El dia 10 de març fem una formació online. T’hi pots apuntar 

des del web de Sant Just Solidari ( justsolidari.cat). Després 
quedarem per fer les pràctiques, fem les que necessitis. 

Quines novetats ens pots explicar?
Recentment ens hem donat d’alta com a activitat saludable al CAP, 

així que ara et poden receptar fer-te persona voluntària o beneficiària. 
I, a partir d’aquest any, quan una persona fa 100 anys, des 

de l’Ajuntament se li regala una passejada, que es pot fer amb 
familiars o amb cuidadors i cuidadores. 
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El 25 de març, gaudim dels nous usos de la plaça de la Pau

Després d’uns mesos d’obres, el 25 de 
març podrem gaudir d’una part de la re-
modelació de la plaça de la Pau (primera 
fase). Es tracta de la zona nord que està 
tocant amb el Taller d’Arquitectura de 
Ricardo Bofill i que uneix el centre de la 
plaça amb l’av. de la Indústria pel costat 
de la xemeneia. Aquest espai de trànsit de 
persones està adaptat per a les persones 
amb mobilitat reduïda i compta amb un 
nou enllumenat que millora la seguretat 
de les persones. Les millores, els usos i 
els nous espais han estat dissenyats a 
partir del procés participatiu realitzat 
durant el 2021 i recullen el 90% de les 
aportacions de la ciutadania.

La nova pl. de la Pau s’ha concebut 
com una illa verda i té com a objectiu 
que el veïnat i les persones usuàries 
en siguin les protagonistes. Disposa 
d’un espai de petanca, dues taules de 
ping-pong, una zona esportiva de cal-
listènia, un espai de jocs saludables per 
a la gent gran, un escenari amb grades, 
una pista poliesportiva, un pipicà i un 
mur artístic per a grafits.

Aquest 2023 se celebra el 50 ani-
versari de l’inici de la construcció de 
l’edifici Walden7, ideat i executat pel 
Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill. El 
que va néixer com un projecte original 
i singular ha esdevingut un emblemàtic 
edifici integrat completament al mu-
nicipi i reconegut arquitectònicament 
en l’àmbit mundial.

Com a cloenda es durà a terme un 
passi de fotografies del procés de cons-
trucció de l’edifici, un vídeo mapping 
commemoratiu que es projectarà a la 
façana posterior de l’Edifici Walden7 i 
un tancament de festa amb Dj i música 

Recreació en 3D de la plaça de la Pau

©Archivo/RBTA

dels 80, que posarà el punt final a la 
jornada festiva.

A santjust.cat es poden consultar 
els horaris i les activitats organitzades 
per a la festa de la pl. de la Pau i per 
a la commemoració de l’aniversari. 

L’av. del Baix Llobregat passa a denominar-se av. 
de Ricardo Bofill Levi

A proposta de la Comissió del Nomenclàtor, el ple de 
febrer va aprovar diferents canvis i noves denominacions 
d’espais i carrers de Sant Just. Així, l'av. del Baix Llo-
bregat passa a denominar-se avinguda de Ricardo Bofill 
Levi, coincidint amb l'aniversari de la seva mort; l’espai 
interior del Mil·lenari pren el nom d’en Lluís Ramban i 
Jordà, fotògraf i documentalista del municipi, i la plaça 
interior, situada entre el carrer del Mercat i el carrer 
del Raval de la Creu, portarà el nom de Robert Ramírez 
i Balcells, alcalde de Sant Just a la dècada dels 80. 

Amb l’obertura del Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill i la celebració dels 50 anys de l’inici de la construcció del Walden7
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Repensem l’entorn de la Bonaigua: ajuda’ns a 
decidir com ha de ser

Fa més d’un any es van suspendre les llicències per evi-
tar que a la Bonaigua s’apliqués el planejament que està 
aprovat i que preveia una forta edificació just abans del Parc 
Natural de Collserola, en el paratge denominat com la Bòbila 
(al costat del pont de Can Padrosa). 

En aquest període i amb el suport del serveis urbanístics de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha elaborat una al-
ternativa profundament diferent a l’anterior –amb diferents 
opcions–  per la riera de Sant Just en l’àmbit de la Bonaigua. 

Es tracta d’una proposta orientada a la creació d’un parc 
de ribera que garanteixi la continuïtat dels espais lliures 
entre les masies de Can Fatjó i Can Gelabert, que alhora 
també permetrà definir els nous fronts de la ciutat amb el parc 
fluvial de la riera de Sant Just i el Parc Natural de Collserola. 

Aquesta alternativa es planteja des d’una mirada que cerca 
recuperar els valors ambientals i socials del territori, amb 
tres idees clau: 
• Renaturalitzar l’espai recuperant la riera, el seu traçat 
i la seva vinculació amb la natura que l’envolta.
• Reteixir la trama urbana, potenciant la vinculació trans-
versal dels barris, promovent una millor accessibilitat, amb 
edificacions i usos que aportin vitalitat i control social al conjunt.
• Capgirar la imatge actual i assolir un front paisatgístic 
atractiu per al conjunt de la riera. 

Volem que la ciutadania de Sant Just conegui, opini i 
faci propostes de modificació sobre aquesta alternativa. 
És per això que es convoca tothom a un procés participatiu 
obert, en el qual, partint d’una amplia reflexió sobre el model 
de ciutat i atenent les complexitats territorials, puguem ela-
borar propostes positives i realistes que facin possible el 
disseny d’un municipi amb i per tothom.

Trobades de participació
• Dijous 16 de març, 19 h, a l’Ajuntament: primera sessió 
informativa
• Dijous 23 de març, 18.30 h, a l’Ajuntament: sessió de 
debat i taules de taller obertes per facilitar les aportacions  
de la ciutadania

Aportacions: digues la teva
participabonaigua@santjust.cat

Inscripcions a les sessions de participació 
i més informació
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CONTINUEN ELS TREBALLS 
DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS A TOT EL 
PERÍMETRE MUNICIPAL

L’Ajuntament, a través de l’em-
presa Servinatura, està fent els treballs 
d’obertura de franges de protecció 
contra incendis al voltant de les edifi-
cacions aïllades al medi natural (en la 
zona de masies i en altres edificacions 
del Parc Natural de Collserola). 

Al novembre ja es van obrir fran-
ges de protecció al voltant del nucli 
urbà. Aquests treballs consisteixen 
a netejar la part més baixa del bosc 
triturant les restes vegetals, desbros-
sant i seccionant plantes i arbustos.

Les franges de baixa combusti-
bilitat redueixen el risc de propaga-
ció dels incendis, protegint el bosc, 
les persones i els béns. A Sant Just 
Desvern, es tracta d’una franja de 
fins a 25 metres lliures de vegetació 
arbustiva, i amb una limitació del 
nombre d’arbres, d’acord amb la 
delimitació aprovada pel Ple el 23 
de desembre de 2020. 

Plantació popular de 500 
arbres i arbusts a la zona dels 
miradors de Mas Lluí

El diumenge 19 de març, a les 11 
h del matí, es durà a terme una plan-
tació d’arbrat al passeig del Camí de 
Can Gelabert, a la qual està cridada a 
participar la ciutadania, les entitats i 
les escoles. 

TAMBÉ HI HAURÀ ESPECTACLE INFANTIL 

I ACTIVITAT PER CONÈIXER LES ESPÈCIES 

D’ARBRAT DE MAS LLUÍ

Aquesta plantada és fruit d’un con-
veni entre l’Ajuntament de Sant Just i 
Life Terra, una fundació que col·labora 
en la mitigació del canvi climàtic i ofe-
reix serveis de restauració d’ecosistemes 
per compensar la petjada de CO2. En 
aquest cas, Life Terra subministra 500 
arbres i arbusts -garrofers, alzines, llen-
tiscles, arcs i genistes- que l’Ajuntament 
destinarà a una plantada popular als 
miradors de Mas Lluí, una zona de 9000 
m2 al passeig del Camí de Can Gelabert.  
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Nous projectes del Servei de Mobilitat 
Internacional: Healthy Casal

Des de 2014, el Servei de Mobilitat 
Internacional (SMI) de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern ofereix a la ciutadania 
del municipi l’oportunitat de conèixer 
i participar de projectes europeus i 
experiències internacionals. 

El SMI, ubicat al Casal de Joves, té 
com a finalitat oferir assessorament i 
orientació a aquelles persones interes-
sades a viatjar a l’estranger en el marc 
de la Unió Europea i apropar totes les 
opcions de desenvolupament personal, 
formatiu i laboral que existeixen en el 
context internacional per tal de donar 
resposta a les seves inquietuds i afavorir 
els col·lectius d’adolescents i joves del 
municipi.

Propera convocatòria per a una nova 
escultura que doni la benvinguda a Sant Just

Arran d’una moció presentada per 
Endavant Sant Just, aquest ple de febrer 
s’han aprovat les bases per a l’atorga-
ment d’ajuts per a l’execució d’escul-
tures o conjunts escultòrics per a la 
via pública de Sant Just Desvern que 
vol fomentar la participació d’artistes 
en el desenvolupament d’obres d’art 
destinades a l’espai públic del nostre 
municipi.

En els pròxims mesos es publicarà 
una convocatòria i s’obrirà el termini de 
presentació per a totes les persones que 
vulguin participar en el concurs per a 
l’execució d’una escultura que donarà la 
benvinguda a les persones que entrin a 
Sant Just i que estarà ubicada al centre de 
la rotonda situada entre el carrer Frederic 
Mompou i l’av. de Ricardo Bofill Levi, fins 
ara anomenada av. del Baix Llobregat. 

El Servei de Mobilitat Internacional 
és obert a tothom, des de joves a partir 
de tretze anys fins a professionals del 
sector de l’educació sense límit d’edat 
i entitats o col·lectius del poble. Es pot 
demanar un assessorament personalit-
zat per conèixer totes les oportunitats 
internacionals que existeixen, les ajudes 
econòmiques europees, les possibilitats 
de mobilitat, els programes exclusius de 
formació internacional o el desenvolu-
pament d’accions locals, entre d’altres.

Una de les tasques més destacades 
que desenvolupa el SMI és la creació 
de projectes internacionals propis, com 
és l’intercanvi juvenil europeu Healt-
hy Casal, finançat pel programa Eras-
mus+, que sorgeix com a continuació 
del projecte europeu Ocean of Health 
dut a terme a Croàcia el passat 2021. En 
tornar d’aquesta experiència, una de les 
joves participants va motivar-se a crear, 
conjuntament amb el SMI, un projecte 
per a dur a terme al municipi i gràcies 
a la seva feina aquest juliol Sant Just 
Desvern acollirà 40 joves d’entre 16 a 19 
anys de Macedònia del Nord, Croàcia, 

Alemanya i Sant Just amb el propòsit 
de treballar estils de vida saludables.

A més a més, aquest any també hi ha 
programats 3 intercanvis juvenils per a 
persones menors d’edat. El primer el P 
Planet, que es durà a terme a Geòrgia 
del 30 de març al 12 d’abril, coincidint 
amb les vacances de Setmana Santa. El 
segon al mes de juny, Healthy Mind in 
a Healthy Body i el tercer, Green Youth 
Leaders, durant el mes de juliol, tots 
dos a Alemanya. 

Per aquests dos últims, la inscrip-
ció s’obrirà a partir del 21 d’abril just 
després de la reunió informativa que 
se celebrarà al mateix Casal de Joves a 
les 19 h. També, durant l’any, hi haurà 
la possibilitat de participar en altres 
projectes per a joves i adults de +18 anys. 

Per saber-ne més i demanar cita, 
es pot enviar un correu electrònic a 
mobilitatinternacional@santjust.org, 
seguir-lo a les xarxes @mobilitatsant-
just o adreçar-se directament al Casal 
de Joves de Sant Just Desvern. * Fotografies cedides pel Casal de Joves
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La festa de Carnestoltes de Sant Just 
aplega més de 1000 persones

La jornada festiva va començar al 
matí al Parc Maragall, que es va omplir 
de gom a gom. Al mig dia es van atorgar 
els premis a les comparses escolars, 
que van estar molt renyides, ja que 
aquest any hi ha hagut molta qualitat 
i originalitat en les disfresses. 

A la tarda, la festa va continuar amb 
el pregó del Rei Carnestoltes, la rua pels 
carrers del municipi, l’entrega de premis 
i la festa nocturna al Casal de Joves. Els 
premis de les categories van comptar 
amb el suport de les entitats de comerç 
Dona i Empresa i Desvern Comerç. 

Alegria i diversió al parc Maragall

El Rei Carnestoltes

Primer Premi de la Comparsa Escolar: Llums, 

càmera, acció! - AFA de l’Escola Canigó

Segon Premi de la Comparsa Escolar: Esports i 

olimpíades – AFA de l’Escola Montserrat

Tercer Premi de la Comparsa Escolar: El somni de Gina – AFA de l’escola Montseny 

Primer Premi de la Comparsa: El retorn de 

les cuquis 

Segon Premi de la Comparsa: Paella Sabrosona 

Primer Premi de Grup: Ràdio Carrà 

Segon Premi de Grup: Maya, Willie & Family 
Premi Individual Infantil: El capità del Titànic 

Premi Individual: Ash y Pikachu 

EL BUTLLETÍ MARÇ 2023 11 



Els centres educatius mostren
els seus projectes
Durant el febrer i principi de març s’estan fent les jornades informatives i de portes obertes als centres educatius de 
Sant Just. Aquestes sessions permeten a les famílies conèixer el funcionament dels centres, les seves intal·lacions, or-
ganització i metodologia d’aprenentatge, etc. Hem demanat a les escoles públiques (Canigó, Montseny i Montserrat), a 
la concertada (Madre Sacramento) i a l’Institut que ens parlin dels seus projectes i ho han resumit en aquestes pàgines.

Dates de preinscripcions per al curs 2023-2024
Educació infantil (3-6) i primària
del 6 al 20 de març
Educació secundària obligatòria
del 8 al 20 de març
Batxillerat
del 20 al 26 d’abril
Cicles de formació professional de grau mitjà
del 12 al 18 d’abril (alumnat amb continuïtat d’es-
colarització) i del 9 al 15 de maig (resta d’alumnat)
Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà
del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig
Cicles de formació professional
del 26 de maig a l’1 de juny
i d’arts plàstiques i disseny de grau superior

ESCOLA CANIGÓ (escolacanigosantjust.cat) 

L’escola Canigó és un centre d’educació infantil i primària 
de doble línia. A l’edifici del carrer Canigó, infantil i 1r de 
cicle inicial i al del carrer St Ferran, hi ha 2n de cicle inicial, 
cicle mitjà i superior.

L’actual equip directiu, des de fa 6 cursos, lidera un 
equip de professionals en un procés de renovació i millora 
constant. Un exemple d’aquestes millores és la integració 
de les colònies a tots els nivells dins del Projecte d’escola, 
des d’I5 a sisè de primària. Un altre, seria la implementació 
del Programa de tutoria entre iguals (TEI) a tota l’escola, 
incloent l’alumnat d’infantil i cicle inicial. Aquest Programa 
treballa aspectes emocionals i de prevenció de l’assetja-
ment escolar.

L’escola ha participat en molts projectes per potenciar 
la millora de les llengües, esdevenint un element clau dins 
del nostre Projecte Educatiu de Centre. Pel que fa a les ma-
temàtiques, l’escola treballa d’una banda, per integrar-les 
dins d’elements de significació de l'alumnat, i de l’altra, per 
aprofitar diverses estratègies metodològiques amb l’objectiu 
de consolidar els aprenentatges.

Actualment es posa l’èmfasi en el treball per competències 
de l’alumnat i en conseqüència, es plantegen les sessions de 
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural a partir de 
projectes. Aquests tenen com a objectiu treballar de forma 
globalitzada integrant diferents àmbits i tenen en compte els 
interessos de l’alumnat, el context i el currículum educatiu.

A més, aquest curs s’introdueixen a les programacions els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la voluntat de 
contribuir a la construcció d’un món més just, solidari i sostenible. 
D’aquesta manera, es vol seguir educant en valors que ajudin 
l’alumnat a ser persones social i mediambientalment compromeses.

D’altra banda, el centre té la perspectiva de gènere com 
un dels elements clau del seu projecte educatiu. Així doncs, 
la mirada coeducativa és present en totes les activitats que 
es plantegen i a més, cada unitat posa èmfasi en un aspecte 
diferent: visibilització de la dona, eliminació d’estereotips 
de gènere i l’erradicació de la violència masclista.

Finalment, i dins l’àmbit tecnològic, l’escola capacita 
el seu alumnat digitalment, fent especial rellevància en as-
pectes de civisme digital. En aquest sentit l’escola aprofita 
el potencial metodològic de les diverses eines digitals per 
afavorir l’aprenentatge del seu alumnat.

SUMA’T AL PROJECTE TRIBU

Les associacions de famílies de les es-
coles de Sant Just, amb el suport de l’Ajun-
tament iniciem un projecte conjunt amb 
l’objectiu de trobar-nos, intercanviar opi-
nions, experiències i preocupacions, proposar i fer activitats. Som 
comunitat educativa, volem compartir, participar, créixer, relacio-
nar-nos i formar-nos, per a la criança i l’educació dels nostres fills 
i filles. Som famílies, som mestres, i altres persones de Sant Just 
que volem que el nostre municipi creixi com a Ciutat Educadora, 
som i volem fer TRIBU. 

La primera activitat està prevista per al dia 28 de març, a 
les 17.30 h a La Vagoneta.

ESCOLA MONTSENY 
(agora.xtec.cat/ceipmontsenysantjustdesvern)

L’escola Montseny som una escola petita, familiar i aco-
llidora. Ens definim com una comunitat oberta, propera, 
tolerant, catalana, arrelada al poble i connectada al món. 

El nostre projecte educatiu està orientat cap a metodologies 
vivencials, creant espais educatius on els infants construeixin el 
seu propi aprenentatge tot fomentant la iniciativa, autonomia i 
esperit crític. La nostra metodologia té un enfocament com-
petencial, cooperatiu i actiu, potenciant el treball internivell, els 
projectes i els racons. A l'Educació Infantil també es fan ambients. 

Conscients que tothom forma escola, però sense oblidar 
que el nostre motor principal són els infants, acompanyant-los 
en el seu camí d’aprenentatge. La inclusió forma part 
del nostre tret d’identitat tot fomentant la codocència i 
l’atenció a la diversitat dins l’aula. La nostra escola treballa 
per garantir el dret a l’educació des de l’equitat, el respecte 
fomentant els valors democràtics i un clima de confiança que 
afavoreixi la convivència i la cohesió de tota la comunitat. 
Cerquem la igualtat, reconeixent totes les potencialitats, 
respectant les individualitats i fomentant la coeducació. 

L’escola potencia el respecte i la conservació de 
l’entorn proper participant en el projecte d’Escola 
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Verda i sensibilitzant l’alumnat envers el respecte al 
medi ambient, la sostenibilitat i també tenint cura del 
nostre hort. 

Comptem amb la participació de tota la comunitat edu-
cativa per a fer de l’escola, un espai de 

vida pels infants. Volem fer de l’escola un espai de continu 
aprenentatge, així com de confiança, seguretat i reflexió. On 
els infants convisquin en un entorn que se’l sentin seu i on 
puguin desenvolupar les seves habilitats amb plenitud. 
En definitiva, volem que l'alumnat se senti feliç a l’escola.

INSTITUT SANT JUST 
(agora.xtec.cat/iessanjust)

L’Institut Sant Just va ser fundat el curs 1978 com a 
Institut de Batxillerat en un entorn privilegiat, envoltats 
de natura, en un paratge tranquil que, més de trenta anys 
després, continua sent una marca de distinció del centre. 
Aquest Institut va néixer gràcies a la voluntat del poble, 
que ha volgut sempre que els seus adolescents es formessin 
prop de l’entorn familiar i amb les millors garanties per al 
seu futur. El Projecte Educatiu del Centre marca com a fita 
“l’establiment d’una educació integral en la qual tant la vida 
estrictament acadèmica com la relació entre companys, 
professorat i tots els membres de la comunitat educativa, 
es basi en la llibertat, la tolerància i el respecte mutus”. 

Un aspecte important en la nostra tasca educativa és 
l’esforç per atendre la diversitat sense perdre la qualitat, 
entesa en un sentit global: en primer lloc, vinculada als valors 
que es defensen des del centre; en segon lloc, vinculada a 
l’efectivitat i, per tant, en el nostre àmbit, a l’obtenció de 

bons resultats a les proves externes i a alts índex de gra-
duació tant a l’ESO com al batxillerat, sense oblidar la 
inclusió i l’atenció a tot tipus d’alumnat; i en tercer lloc, 
a la satisfacció dels usuaris del servei (alumnes i famílies) i 
del professorat i resta de treballadors/ es del centre. 

L’Institut de Sant Just compta actualment amb quasi 
600 alumnes i més de 50 professors/es distribuïts en quatre 
línies a l’ESO, tres a 1r de batxillerat i dues a 2n. L’Institut 
potencia la implicació amb la comunitat exterior, la 
participació en diferents projectes d’innovació (Projecte 
de Diversificació Curricular, ·Sharing to Learn”...); l’ense-
nyament de llengües estrangeres (anglès, francès, italià); 
tallers, xerrades, jornades, sortides, viatges culturals i colò-
nies (Mes de la Salut, Setmana de la Ciència, Projectes de 
Síntesi, Projecte de recerca...); el programa Tutoria entre 
Iguals per lluitar contra qualsevol tipus d’assetjament 
escolar; bones instal·lacions (laboratoris, taller, aules llu-
minoses, digitalització...) ... 

Tot i l’horari intensiu, el menjador de l’institut, gestionat 
per l’AMPA i amb cuina pròpia, és un altre valor afegit del 
nostre centre. 

ESCOLA MONTSERRAT (agora.xtec.cat/ceip-montserrat)

L’Escola Montserrat és una escola pública on treballem 
per oferir al nostre alumnat pràctiques educatives i projectes 
singulars que els motivi a construir el seu propi aprenentatge 
i a assolir els aspectes competencials bàsics per a la vida. 

La nostra escola té un projecte educatiu plurilingüe en què es 
treballa juntament amb el català, el castellà, l’anglès i el francès. 

Estem immersos en diferents projectes d’innovació 
pedagògica. Aquests projectes tenen com a finalitat millorar 
els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a 
l’evolució social. Dos projectes d’innovació que realitzem 
al centre i ja estan consolidats des de fa més de 8 anys són: 
“els ambients d’aprenentatge a l’educació infantil”, el 
qual també s’ha fet extensiu a l’educació primària i es tracta 
d’uns espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació dels 
infants; i el projecte “eTwinning”, iniciativa de la Comissió 
Europea dirigida a promoure projectes de col·laboració amb 

centres escolars de països europeus fent servir l’anglès com 
a mitjà de comunicació. 

També pensem en la salut dels nostres infants i potenciem 
hàbits saludables i uns bons hàbits posturals, mitjançant 
el consum de fruita i llet, tallers i activitats sobre salut amb 
col·laboració de l’ABS de Sant Just, l’Ajuntament i altres pro-
fessionals de salut. Cal destacar l’activitat de piscina dins 
l’horari lectiu que realitzem en el Complex esportiu Muni-
cipal La Bonaigua. La natació és una de les activitats físiques 
més completes que ajuda al desenvolupament psicomotor i 
a millorar la coordinació i l’equilibri dels nostres infants així 
com a adquirir un estil de vida saludable i equilibrat.

Enguany hem començat el projecte interdisciplinari 
que ha estat triat per tota la comunitat educativa: “Olimpí-
ades – Montserrat 2023”. Durant aquestes setmanes ens 
hem endinsat en el món dels jocs olímpics alhora que estem 
practicant i coneixent diferents esports. Representa una experi-
ència educativa molt enriquidora ja que a través de diferents 
activitats i experiències tots i totes aprenem i gaudim alhora.

ESCOLA MADRE SACRAMENTO (madresacramento.com) 

El projecte lingüístic de la nostra escola té com a objectiu 
fomentar les habilitats comunicatives del nostre alumnat 
i els valors, ajudant-los a expressar-se correctament, tant 
en l’àmbit oral com en l’escrit, però també fomentant el seu 
gust per la lectura com a base per l’assoliment dels diferents 
aprenentatges. Fruit de l’esforç tant del nostre equip peda-
gògic com de l’alumnat, aquests demostren un bon domini 
dels diferents idiomes, català i el castellà i anglès (des d’ I3 
fins a Secundària)., i l’alemany a l’ESO. 

Al setembre vam començar la formació en el projecte 
d’innovació multilingüe “Avancem”: Ensenyament i apre-
nentatge integrat de les llengües.

Durant els propers tres cursos, el grup impulsor traçarà 
un full de ruta amb l’objectiu de treballar les diferents llen-
gües curriculars del centre de forma conjunta, coordinada 
i integrada.

El Col·legi Madre Sacramento utilitza mètodes de treball 
que permeten activar diferents capacitats tant intel·lectuals 
com emocionals i desenvolupar les diverses habilitats del 
nostre alumnat, perquè el seu creixement no sigui tan sols 
acadèmic sinó orgànic i integral.
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Nova plataforma 
única al passatge 
de Sant Lluís 

Aquest mes de març es preveu 
la construcció d’una plataforma 
única sense voreres. El nou pavi-
ment seguirà les característiques 
i referències de les intervencions 
prèvies fetes als carrers de l’entorn: 
carrer Campreciós, plaça Jacint Ver-
daguer i carrer Josep Anselm Cla-
vé. El pressupost del projecte és de 
145.968,73€. 

Recollits 92.736 kg de roba amb 
Solidança – Roba Amiga durant 2022

Sant Just Desvern treballa per comba-
tre l’emergència climàtica i l’exclusió 
social posant a disposició de la ciuta-
dania nou contenidors de Solidança – 
Roba Amiga i donant feina a 13 persones 
en situació de vulnerabilitat social.

Al municipi, durant l’any 2022, s’han 
recollit 92.736 kg de residu tèxtil, que es 
tradueix en 4,68 kg per habitant i any, 
una dada que gairebé dobla la mitjana 
catalana (de 2,51 kg per habitant i any).A 
partir de les donacions de roba en desús 
fetes s’han evitat 765,999 kg d’emissions 
de CO2 a l’atmosfera, fet que impedeix 
que la roba es converteixi en rebuig i 

que fomenta l’economia circular amb 
valor social.

L’aposta de Solidança – Roba Ami-
ga no només consisteix en una tasca 
i compromís ambiental, sinó també 
en l’acompanyament individualitzat a 
través del seguiment d’itineraris d’in-
serció sociolaboral per a persones en 
situació de vulnerabilitat social. En 
aquest sentit, Solidança treballa en 
col·laboració amb els Serveis Socials i 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Sant Just. Així, durant el 2022 s’han 
contractat 13 persones (9 més que 
l’any anterior). 

Si t’agrada caminar prova la marxa nòrdica 
El Centre d’Atenció Primària i l’Ajuntament de Sant Just 

Desvern fomenten l’esport per gaudir d'una vida més salu-
dable. Per això des de l'any 2017 s’han organitzat cursos i 
sortides per ensenyar i practicar la marxa nòrdica o “nòrdic 
walking”. 

La marxa nòrdica consisteix a caminar utilitzant uns 
bastons que s'agafen a les mans amb unes dragoneres i que 

permeten impulsar el cos utilitzant també el tronc superior. 
És senzill, natural i eficaç. Millora la condició física i toni-
fica la musculatura independentment de l’edat, el sexe i la 
preparació física.

Voleu provar-ho fent un tast de dues hores? Podeu adre-
çar-vos al Centre d’Atenció Primària o escriure una e-consulta al 
metge o metgessa de capçalera per informar-vos o inscriure-us. 
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El Punt 
d’Informació 
Energètica ja ha 
atès 150 consultes

El Punt d’Informació Energèti-
ca és un servei municipal adreçat a 
la ciutadania per resoldre totes les 
qüestions relacionades amb el consum 
d’energia i la transició cap a un nou 
model energètic amb menys costos 
econòmics, ambientals i socials.

Des que es va posar en marxa l’abril 
de 2022, ha atès 150 consultes telefò-
niques i per correu electrònic. Gairebé 
la meitat de les consultes han estat 
sobre bonificacions i ajudes. També 
destaquen les trucades o correus sobre 
energia fotovoltaica. Altres tipus de 
consultes freqüents han estat sobre 
l’eficiència energètica, l’optimització 
de factures i l’autoconsum compartit 
i les comunitats energètiques.

Punt d’Informació Energètica: 
podeu trucar al 633 439 802, els dijous 
de 12 a 14 h i de 16 a 18 h, o enviar un 
correu electrònic a puntenergetic@
santjust.cat amb la vostra consulta. 

Renovació dels jocs infantils de 
la plaça Mediterrània

Després de les millores de renovació 
de la jardineria fetes a la plaça Mediter-
rània del sector de Can Modolell, aquest 
mes de març està previst dur a terme 
la remodelació dels jocs infantils. A la 
imatge, recreació en 3D dels jocs que 
s’instal·laran. 

Actuacions de neteja i retirada de 
canyes de la riera de Sant Just

S’estan fent actuacions de neteja de 
la riera de Sant Just per tal de retirar 

les canyes que n’ocupen una bona part 
i que impedeixen que l’aigua circuli 
correctament. Principalment, l’actuació 
s’està fent mitjançant una retroexca-
vadora giratòria per treure la canya, 
anivellar talussos i deixar una amplada 
prou correcta que millorarà la circulació 
de l’aigua.

En total, s’han retirat 30 camions 
de canyes i rizomes per evitar que con-
tinuïn creixent en aquest espai. També 
s’ha fet sembra dels talussos. L’actuació 
es completarà amb plantació d’arbrat. 

Els ajuntaments de Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern organitzen durant aquest any 
una trentena de formacions gratuïtes 
adreçades, principalment, a persones 
emprenedores i a empreses. 

Es tracta de formacions en línia, 
d’entre dues i quatre hores, que trac-
ten temes molt pràctics relacionats 
amb la tecnologia, la comunicació i 
el màrqueting, les vendes i la gestió 
empresarial.

Calendari i 
inscripció al web 
de Promoció Eco-
nòmica

Formació gratuïta i en línia per a la creació i 
gestió d’empreses
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EN FLAIX

La Roza, la Lucía, la Blanca i la Sara s’han proclamat terceres en el 
campionat de relleus de Catalunya en l’equip sub-12 del Club Atletisme 
Sant Just. Per molts èxits més!

Inaugurada l’exposició “Ibers” al CIM de Can Ginestar, que es podrà 

visitar durant tot l’any i ens apropa als orígens del nostre municipi. A 

més, els infants podran gaudir d’El conte de l’Arrel, un llibre infantil que 

complementa l’exposició i està pensat especialment per a les escoles de 

Sant Just i rodalies.

El complex esportiu de La Bonaigua ha sigut la seu de celebració de la XLII Jornada Escolar de Bàsquet de la Federació Catalana d’Esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL).

Fins al 23 d’abril podeu visitar l’exposició “El món orgànic” a l’Espai MercArt, 

dels comissaris Laura Baringo i Quim Déu. La quarta edició del cicle MONS se 

centra en l’entorn i la natura, i hi participen sis artistes de renom. 
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Amb motiu de la Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat es va organitzar una visita al refugi de Sant Just, símbol de la resistència i testimoni de la memòria històrica del nostre municipi.

Durant el mes de febrer s’han realitzat diverses reunions veïnals per 

informar sobre l’app de seguretat ciutadana M7, que permet alertar 

instantàniament la Policia Local davant qualsevol perill, risc o queixa.

El jove esportista d’esquaix Oriol Sàlvia ha guanyat la medalla de bronze al 

French Junior Open 2023. Enhorabona!

La sala d’actes del Centre Social El Mil·lenari es va omplir de gom a gom 
per gaudir d’un espectacle de Burlesque organitzat per l’Associació de Gent 
Gran de Sant Just Desvern.

Monte Vista Drive, un grup de rock alternatiu/post-grunge format pels 

santjustencs Pau Bassedes, Marc Fàbregas, Pol Gómez i Pol Ventura, ha 

anunciat la presentació del seu nou àlbum, Pale Blue / Coal Black, que serà el 

14 d’abril a la sala de concerts La Nau, a Poblenou.
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GRUPS MUNICIPALS

ESTIMAT SANT JUST

Laia Flotats Bastardas
Grup Municipal 

Endavant Sant Just

UNA DECISIÓ 
SENSE CONSENS

Sergi Seguí i Esteve 
Grup Municipal 
d’ERC

La promoció d’habitatge públic a Sant Just es remun-
ta als anys 90, i s’ha fet amb un gran esforç inversor 
per part de l’Ajuntament. Va ser una aposta decidida 
del primer govern liderat per Lluís Segura l’any 1983, 
i ha continuat fins als nostres dies. Durant el període 
1990-2022, l’Ajuntament, a través de PROMUNSA, ha 
posat al servei de la població més de mil habitatges, 
tant de venda com de lloguer. I si sumem els construïts 
per altres administracions, com l’Àrea Metropolitana o 
la Generalitat, la xifra s’apropa als 1.200 habitatges de 
promoció pública. En conseqüència, Sant Just és l’únic 
municipi que ja ha assolit l’objectiu que fixa el Pla ter-
ritorial sectorial d’habitatge elaborat per la Generalitat, 
on es fixa que un 15% d’habitatge públic es destini a 
polítiques socials. Les dades del Pla són públiques a: 
governobert.gencat.cat.

Per seguir garantint l’accés a l’habitatge públic i davant 
del fort augment dels preus, hem de seguir treballant i 
lluitant per trobar finançament i poder oferir més pisos 
a la població. Hi ha habitatges que arribaran a través de 
creixements urbanístics; d’altres a través de programes 
de captació de pisos privats per a rehabilitar i posar en 
lloguer social, o bé fent ús del dret de tempteig i retracte 
de què disposa l’Administració.

A diferència d’altres municipis, a Sant Just tots els 
creixements urbanístics que s’han fet han prioritzat 
l’obtenció de molt habitatge protegit, sempre per sobre 
del mínim exigit per la Llei d’urbanisme, atès que l’ac-
cés a l’habitatge ha estat històricament un dels grans 
problemes de la nostra població. Fruit del Conveni de 
La Vall i altres planejaments, podrem incrementar en 
pocs anys el parc de lloguer social amb la construcció 
de 260 nous habitatges a la zona de la ctra. Reial-Torre-
blanca, Can Modolell i Jocs Jovenívols. 

El context econòmic actual és complicat i moltes per-
sones tenen dificultats per pagar el rebut mensual de la 
llar familiar i garantir-ne la continuïtat. Per part del PSC, 
seguirem lluitant per incrementar el parc disponible i 
comptem amb una eina pròpia, com PROMUNSA, per fer-
ho possible i també aliances amb altres administracions 
supramunicipals. A més, des dels Serveis Socials, s’han 
incrementat els ajuts per garantir la continuïtat al do-
micili si hi ha dificultats per pagar la mensualitat o els 
consums energètics. 

MÉS HABITATGE 
PÚBLIC

Gina Pol Borràs
Grup Municipal 
del PSC

La construcció d'una nova pista poliesportiva al barri 
de Mas Lluí de Sant Just és una notícia que ha generat 
certa polèmica. El poliesportiu actual està saturat i no 
pot donar cabuda a l'increment d'equips i de persones 
que hi ha hagut en els últims anys. Per això la proposta 
ha estat ben rebuda per les entitats esportives. No obs-
tant això, el canvi d’ubicació de la pista s’ha decidit de 
forma unilateral pel govern municipal.

Inicialment s’havia de fer a la zona de La Bonaigua, però 
complir els requeriments de la Generalitat era molt costós. I 
llavors el PSC va decidir traslladar-la entre el centre cívic So-
ledat Sans i l’espai que ocuparà l’Institut Escola de Mas Lluí.

Hi ha qui pensa que la ubicació és bona. Altres pensen 
que no. Nosaltres només demanem que es facin públics 
els criteris que han dut a prendre aquesta decisió a 
escassos 3 mesos de les eleccions municipals. I que 
tinguem un debat. Perquè és una decisió que afectarà 
el proper mandat.

Si no tenim aquest debat podríem pensar que és una 
decisió presa per electoralisme. Per aconseguir el vot de 
les famílies que, ja al 2019, van veure com es prometia una 
solució a les seves legítimes necessitats. I aquí seguim.

Certament una nova pista permetria alleujar la satu-
ració de l’actual. Per tant, la necessitem. Però llavors 
també necessitem definir millor, i, de manera conjunta 
amb els clubs esportius, una política de foment de l’es-
port de base.

Fer-la a Mas Lluí permetria disposar d'un aparcament 
d’unes 100 places. Però llavors també caldria definir 
bé com es gestionarà aquest aparcament. El veïnat en 
podrà fer ús? Dins o fora de l’horari de l’equipament? 
Perquè a Mas Lluí falta aparcament. I llavors, si s’omple 
amb vehicles del veïnat, quedaran places lliures per als 
usuaris de la pista?

I, també, caldria una aposta per reestructurar el 
transport públic del barri, tenint en compte, precisa-
ment, pàdel, centre cívic, pista i institut escola. La nostra 
proposta és que les línies actuals de bus E30 i SF1 – o 
altres futures que es puguin establir – tinguin para-
da al carrer Maria Montessori i estiguin més a prop 
d’aquests equipaments.

En resum, una decisió presa a la lleugera, sense debat 
i sense consens. Veiem què passa quan estigui llest. A 
no ser que llavors el PSC s’hagi de desdir de les seves 
promeses electorals.

Sovint penso i recordo quan eres aquell poble de poc 
més de 10.000 habitants. No fa tants anys. Aquell poble 
que mantenia l’esperit de poble, l’essència de poble 
amb les seves botigues, amb el seu mercat, les seves 
tradicions, les seves persones, les seves entitats. Un 
poble que es mantenia com a poble mentre que els po-
bles del nostre voltant creixien i creixien. Sant Just era 
un oasi a tocar de Barcelona amb aquella essència i 
aquell encant de poble. 

De sobte ens trobem en ple segle XXI i veig que co-
mences a desdibuixar-te, i vas perdent aquella fiso-
nomia que tant et caracteritzava com si d’un somni es 
tractés. I no és un somni, és una voluntat. Una voluntat 
de 40 anys, una manera de fer de 40 anys. 

Comences a veure perillar el model de poble amb el 
que tants anys t’hem conegut, la singularitat de la ca-
sa-jardí i també de barris familiars, un valor i una ri-
quesa que et fa únic. És la teva identitat, és la nostra 
identitat. I ja ho diuen, qui perd els seus orígens perd la 
seva identitat. Això volem? 

Si jo soc alcaldessa, vull seguir preservant aquest 
poble que tots i totes estimem, i a més que sigui un 
poble metropolità de primera: ben interconnectat, amb 
bon transport públic, amb la natura a tocar de casa, que 
siguem capaços d’atraure inversions, empreses, comer-
ços i talent, tenir una excel·lent assistència a la nostra 
gent gran, jove i famílies, i alhora conservant la nostra 
identitat, la nostra història i els nostres orígens. 

Tenim reptes molt importants per davant que marca-
ran el rumb de Sant Just dels propers 20 anys: urbanís-
tics, mobilitat, habitatge, seguretat, activitat econòmica 
i social, i sobretot, preservar la singularitat de Sant Just. 
Les masies de Sant Just, les cases, els barris familiars 
i el Parc Natural de Collserola fan que el nostre poble 
sigui únic en aquest entorn metropolità i això ho hem de 
seguir preservant.

Recentment he estat escollida candidata a l’Alcaldia 
per Endavant Sant Just. Un projecte genuïnament sant-
justenc, en què la prioritat és Sant Just i la gent de Sant 
Just, que sou qui el feu bategar. 

Encaro aquest projecte amb il.lusió i determinació. I 
amb moltes ganes de seguir treballant per a tots vos-
altres!

VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA!
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W

Aleix Abadia Huguet 
Grup Municipal 
de la CUP

HI SOM PERQUÈ 
HI VAU SER

El feminisme ha protagonitzat les mobilitzacions so-
cials més importants dels darrers anys a escala global. 
La massiva vaga feminista amb epicentre a l’Estat espa-
nyol, les mobilitzacions de diversos sectors a Polònia en 
contra de les propostes legislatives contra l'avortament, 
el “Ni una menos” i La Marea Verde a Argentina, o el “Me 
too” als EUA, són només alguns exemples de la potència 
dels feminismes per a defensar drets i mobilitzar de ma-
neres àmplies i col·lectives. 

En paral·lel, aquestes darreres mobilitzacions han 
situat el feminisme en el focus dels fonamentalismes 
antigènere a escala global. Al centre d’aquesta agenda 
antifeminista de l’extrema dreta mundial se situen els 
drets sexuals i reproductius. Aquests grups i partits po-
lítics intenten, a través de diverses estratègies, erradicar 
els drets de les dones i persones LGTBI, imposant la seva 
moralitat i creences amb l’objectiu de mantenir el sis-
tema heteropatriarcal i neoliberal austericida. Aquests 
atacs són un dels seus objectius estratègics sumats a 
d’altres com el racisme, la criminalització de la pobresa 
i la captura de l’espai de la societat civil. L’avortament, 
l’educació afectivosexual, l’orientació sexual, la identi-
tat i l’expressió de gènere, i característiques sexuals, el 
matrimoni igualitari, són part dels drets sexuals i repro-
ductius que més ataquen, englobant-los en el que ells 
anomenen la “ideologia de gènere”. El neoliberalisme 
en la seva fase més extrema manté com a estratègi-
es retornar les dones a la llar, imposar el mandat del 
binarisme de gènere, així com la imposició d’un únic 
model de família heterosexual. 

En un context marcat per la postpandèmia, és més 
important que mai que els ajuntaments promoguin els 
drets sexuals i reproductius de les dones i persones 
LGTBI, destinant-hi mitjans i recursos. L’actual marc 
polític i normatiu avala, promou i orienta les competèn-
cies del món local en les polítiques d'igualtat de gènere, 
de salut o de joventut. Des de Sant Just en Comú creiem 
que el paper del món local és primordial per a pro-
moure societats més igualitàries, respectuoses i justes 
i, per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals 
se situen en un lloc privilegiat en la promoció dels drets 
sexuals i reproductius de les persones.

Coincidint amb l’any Cardona, diverses poblacions del país 
faran actes commemorant el 80è aniversari de la mort d’en 
Daniel Cardona. La CUP Sant Just ha organitzat un acte per 
retre homenatge a tres veïns del poble ja desapareguts, Jordi 
Pérez i Conill, David Sabaté Isern i Santi Solano Sabadell, per 
l’empremta que han deixat i per la seva generositat en la 
lluita per recuperar les llibertats nacionals i socials al si de 
l’independentisme combatiu. Enllaçant des de la lluita dels 
anys 20 i 30 del segle passat de Nosaltres Sols!, passant pel 
Front Nacional de Catalunya, els anys foscos de la dictadura, 
l’anomenada “transició democràtica”, i fins a l’actualitat, te-
nint en compte l’1 d’Octubre i la constitució de la CUP i Arran. 
L’objectiu de l’homenatge és definir aquest fil roig, sota la 
idea que hi som perquè algú ens ha precedit.

A la dècada dels 70, en Jordi Pérez va impulsar les Jo-
ventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) i el Partit Socialista 
d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) al 
poble, amb una colla de joves, entre ells en David Sabaté. 
Més tard, en David va ser un dels fundadors de les JSAN. 
A l’entorn es movien persones amb sensibilitat pel poble i 
pel país, com en Santi Solano, sensibilitat que el va portar a 
participar activament tant en la vida cultural amb Xibeques i 
el Correllengua com en la vida política amb la preparació de 
l’1 d’Octubre i l’AL de la CUP. 

Els 70 i 80 van ser anys de lluita, complicitats i solidaritat. 
Una alenada d’aire fresc encisadora que ens transportava a 
la llibertat per gaudir-la sense por. A les primeres eleccions 
després de la dictadura, l’Antonet Malaret, del FNC, va ser 
investit alcalde. L’any 1983, es configurava la primera can-
didatura de caire popular, l’Esquerra Nacionalista Desvern, 
on coincidien veïns de diverses procedències, principalment 
del PSAN i del FNC.

En aquest marc, els retrem homenatge el proper 11 de 
març al matí a la Sala del Cinquantenari de l’Ateneu. L’acte 
comptarà amb la participació de Fermí Rubiralta, historiador 
i biògraf d’en Daniel, i d’Albert Botran, historiador i veí de Mo-
lins de Rei. També comptarem amb la presència de Roger 
Cònsul i Marcel Casellas.

Us esperem!

MOCIONS DEL PLE 
DE GENER

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

de regidors/es del grup municipal

DEFENSEM-NOS

Just Fosalva i Sanjuan
Grup Municipal 
de Sant Just En Comú

santjust@encomupodem.cat
www.santjustencomu.cat
https://www.facebook.com/ComunsSantJust
@comunssantjust
santjust@encomupodem.cat

Moció del regidor no adscrit per la 
seguretat dels nostres avis.

REBUTJADA

17 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

Moció del grup municipal del PSC 
relativa als efectius policials per la se-
guretat ciutadana a Sant Just Desvern

APROVADA

Moció dels grups municipals PSC, 
Sant Just En Comú i Endavant Sant Just 
per garantir l'educació inclusiva als cen-
tres de Sant Just Desvern

APROVADA PER UNANIMITAT

17 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA

17 33

REGIDOR 
NO ADSCRIT

11 1

REGIDORA
NO ADSCRITA
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SOM-HI SANTJUST ÉS UNA 
REALITAT DE FUTUR

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

COMENÇA ALTRE COP LA 
BATALLA CAMPAL
Anna Vilanova
Regidora no adscrita

PSC es la monotonia del president.
Este mes de febrero he presentado una moción, " Plan de 

ahorro y búsqueda de subvenciones para el puente de Mas 
Lluí". Una vez más el gobierno del PSC rehuye su responsabi-
lidad haciendo una contra moción y proponiendo un proyecto 
ambiental y de movilidad para decidir si lo hacen o no.

Presentación de @somhisantjust2023 
Quiero agradecer a todo mi equipo y amigos que dais 

apoyo incondicional al proyecto de @somhisantjust2023, 
partido que nace con el único fin de ser para el pueblo y 
del pueblo, de una forma trasversal y sin vetos ideológicos. 
Hoy hemos dado un paso hacia el cambio, hacia la gloria. 

Los ciudadanos de Sant Just Desvern merecemos 
salir de la monotonía de 38 años de gobierno socialista. 

Doncs sí, ja ha començat la campanya electoral per 
aconseguir el tron del nostre poble, és a dir, l’Alcaldia! Ja han 
començat les promeses de transformació i de propostes per 
aconseguir un Sant Just espectacular, on les joves viuran 
amb alegria en pisos de preus assequibles, on les botigueres 
s’afartaran de tenir el calaix ple de cabals…..i totes estarem la 
mar de contentes perquè ens hauran ensabonat amb prome-
ses que de tan ben assajades semblarà que siguin possibles. 
Però arribarà el dia després i la realitat ens tornarà a picar 
la cara i continuarà la diàspora dels nostres joves als pobles 
del costat per trobar un habitatge més o menys digne, els co-
merciants continuaran tenint els calaixos mig plens i la gent 
de Mas Lluí tindrà el mateix problema de la mobilitat…. Això 
sí, alguns i algunes, dels que fan tantes promeses, tindran 
les soles ben gastades de passejar per tot arreu en hores de 
feina (pagades entre totes).

REGIDORAT NO ADSCRIT

CLICS DE LA RÀDIO

Les tres notícies més 
consultades del mes 
de març a Ràdio Desvern són:
1.  Horaris i funcionament de la festa de Carnestoltes de Sant Just Desvern 
2.  El Bicibús necessita persones voluntàries que vulguin implementar el 

servei a Sant Just Desvern 
3.  Com funciona el nou servei de bicicleta compartida metropolitana 

AMBici? 

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/

Club de lectura fàcil: Un rellotge amb dues inicials, de Sílvia Llorente
Dimarts 21 de març, a les 9.15 h i a les 17 h. Les Escoles

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE CATALÀ

27 de març: Matrícula preferent per a alumnes actuals
28 de març: Torn general de matrícula per a nous alumnes
Més informació: https://www.cpnl.cat/inscripcions/

Dia Internacional de la Dona – 8 de març
Dia Mundial del Ronyó – 11 de març

Dia Mundial de l’Endometriosi – 14 de març
Dia Mundial de la Poesia – 21 de març

Dia Mundial de l’Eliminació de la 
Discriminació Racial – 21 de març

Dia Mundial del Teatre - 27 de març.
Dia Mundial de l’Autisme – 2 d’abril

ACTIVITATS PER A JOVES
TARDA URBAN
Amb actuacions musicals fins a la nit. 
Dissabte 4 de març, a les 16.30 h – Casal de Joves
T’agrada la cultura urbana? Patines? I els grafits? Vols 
escoltar rap?

MOSTRA DE TALLERS 
Divendres 10 de març, a les 17.45 h – Casal de Joves
Exhibicions de cursos i tallers dels diferents grups: aeris, 
teatre social i Dancehall, amb aperitiu final.

FESTA 12-18
Divendres 31 de març, a les 23 h – Casal de Joves
Per a menors d’edat. Punxaran els i les joves participants 
del curs trimestral de DJ’s.
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MOLT PER VIURE A SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS MARÇ 2023. SANTJUST DESVERN

AQUEST MES DESTAQUEM...
Aquest mes de març, l’agenda de Sant Just ve plena 

d’activitats per a totes les edats! Algunes de les més re-
llevants són la festa de la pl. de la Pau amb la posada en 
marxa dels nous usos de la plaça, la commemoració dels 
50 anys del Walden7, la plantada popular de 500 arbres 

i arbusts a Mas Lluí i la presentació del llibre Dibuixant 
Sant Just.

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

Festa de la 
pl. de la Pau
Dissabte, 25 de març
A les 18 h

•  Posem en marxa la 
plaça! 
· Activitats familiars
·  Fi de festa amb músi-

ca dels 80

•  Obertura del Taller d’Arquitectura!
· Nova il·luminació del Taller
· Food trucks

•  Celebrem els 50 anys del Walden7!
· Vídeo mapping
· Projecció d'imatges històriques

Presentació del llibre: 
Dibuixant Sant Just

Dimecres 29 de març, a les 19 h 
Claustre de les Escoles

El llibre recull diferents indrets  
Sant Just, fent ús de la tècnica 
Urban Sketcher, veure i dibuixar 
in situ.

Amb dibuixos de Xita Camps i 
textos de Palmira Badell.

Cicle d’astronomia i cosmologia
Ens endinsarem en les profunditats dels nostre univers, 
alhora que coneixerem alguns dels misteris més foscos.

Sala Isidor Cònsul i Giribet-Can Ginestar, a les 19 h

• DIMARTS 7 DE MARÇ
Història i evolució del nostre univers: parlarem de 
com ha canviat el nostre coneixement sobre l’univers i 
l’espai que ens envolta.

• DIMARTS 14 DE MARÇ 
Les distàncies còsmiques: com hem estat capaços de 
mesurar les distàncies si no hem tingut el pla- e r 
d’apropar-nos mai a aquests objectes?

• DIMARTS 28 DE MARÇ
Els misteris més foscos de l’univers. 
Matèria fosca, energia fosca i forats 
negres.

ACTIVITATS INFANTILS

TALLER DE CIRC
Dissabte 4 de març, a les 11 h – Centre 
Cívic Soledat Sans Serafini
Per a infants entre 3 i 5 anys. Cal inscripció prèvia. Places 
limitades

TALLER DE LETTERING
Dissabte 11 de març, a les 11 h – Centre Cívic Soledat 
Sans Serafini
Per a infants entre 6 i 12 anys. Cal inscripció prèvia. Places 
limitades

DIBUIXEM ELS PINS DE LA PINEDA COM UNS 
ARTISTES!
Dissabte 18 de març, a les 11.30 h – Parc del Mil·lenari
Taller de pintura per a públic familiar
Inscripcions: tel. 93 256 22 20
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament 
de Sant Just Desvern

CINEXIC EL CARGOL I LA BALENA
Dissabte, 18 de març, a les 18 h a l'Ateneu (A partir de 3 
anys). Entrada lliure
Organitza: Ateneu i Òmnium Cultural

TALLER EN ANGLÈS
Dissabte 25 de març, a les 11.15 h – Centre Cívic Soledat 
Sans Serafini. Create your own flowers bouquet
Per a infants entre 4 i 7 anys. Cal inscripció prèvia. Places 
limitades
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NO US PODEU PERDRE... 

Tallers d’escriptura creativa
A càrrec de Mònica L. Cano
Sala Isidor Cònsul i Giribet-Can Ginestar, a les 18 h
Divendres 10 i 24 de març
Organitza: Biblioteca Joan Margarit

Itinerari: La Barcelona de Montserrat Roig
Dissabte 18 de març, a les 11 h
Recorregut per la seva geografia urbana, vital i literària
Més informació: Centre Cívic Joan Maragall

Estones de clàssica: “Quartet corda”
Diumenge 19 de març, a les 19 h Sala Cinquantenari – Ateneu
Entrada general: 12 €; socis/es: 10 €; menors 25 anys: 7 €

Inauguració Espai Joan Margarit: Lectura de poemes 
a càrrec de Clara Segura.
Dimarts 21 de març, a les 19 h - Biblioteca Joan Margarit

Actuem pel clima!
Dimarts 21 de març, a les 18.30 h Sala Isidor Cònsul i Giri-
bet – Can Ginestar 
Activitat per sensibilitzar i conscienciar sobre el canvi climàtic
Inscripcions al tel. 93 480 95 64

Tastet d’instruments
Dimecres 22 de març, a les 18 h – Centre Cívic Soledat 
Sans Serafini
Per a totes les edats. Cal inscripció prèvia. Places limitades

Audició dels Tallers de Música
Dissabte 25 de març, a les 10 h – Sala Utopia del Casal de Joves
Mostra musical amb l’actuació de les persones usuàries i 
part del professorat

Documental del mes: “No place like home”
Divendres 31 de març, a les 20 h. Sala Cinquantenari – Ateneu
Preu: 7 € - Socis: 5 €
Organitza: Paral·lel 40 i l’Ateneu

PARLEM DE MEDICINA
De la mà d’una doctora de família encetem un 
cicle de medicina en el qual se tractaran temes 
per millorar la nostra salut.

Sala Isidor Cònsul i Giribet-Can Ginestar, a les 19 h

• Dijous 2 de març
Endometriosi, una gran desconeguda

• Dijous 9 de març
Què és l’osteoporosi? Per què la puc tenir? Com ho puc 
saber? Ho puc evitar? Tipus de tractaments?

• Dijous 16 de març
Per què és tan important vacunar-se? Com se sap que 
les vacunes són efectives i segures? De què ens hauríem 
de vacunar? Per què d’unes malalties sí i d’altres no?

• Dijous 23 de març
Diuen que abusem dels antibiòtics. És veritat? Què pot 
passar si em prenc un antibiòtic quan no toca? Què he de 
prendre si em fa mal alguna cosa? Coses a tenir en compte 
abans de prendre-m’ho. Què em pot passar si no ho faig bé?

• Dijous 30 de març
Què és un càncer? Per què apareix? Com es desenvolu-
pa? De quines eines disposem per a combatre’l?

LLEGIM?
 
• Club de lectura dels dijous
Dijous 2 de març, a les 18 h 
– Les Escoles 
Dissabte, d’Ian McEwan

• Club de lectura de l’Ateneu
Dimarts 7 de març, a les 20 h – 
Sala d’assaig de l’Ateneu
Lectura i discussió de novel-
les recents, amb varietat de 
temàtiques i estils literaris.
Organitza: Club literari de 
l’Ateneu

• Club de lectura infinit
Dimarts 14 de març, a les 
18.30 h – Can Ginestar 
Tres dies i una vida, de Pi-
erre Lemaitre
El Kybalion. 

• Club de lectura de teatre
Dimecres 22 de març, a les 
18.30 h – Les Escoles
Vent de Garbí i una mica 
de por, de Maria Aurèlia 
Campany

• Presentació del llibre, El 
Yoga es simple, amb l’au-
tora lenka Lesayova, del 
Centre Lesayoga de Sant 
Just.
Dijous 23 de març, a les 18.30 
h – Les Escoles

• Festa Dirty de Primave-
ra: Bonnie Jo Campbell 
presenta el seu llibre Mu-
jeres y otros animales
Diumenge 26 de març, a les 
12 h – Cal Llibreter

• Club de lectura dels di-
marts
Dilluns 27 de març, a les 18 
h – Les Escoles 
Por encima de la lluvia, de 
Víctor del Árbol

• Club de lectura d’anglès
Dimecres 29 de març, a les 
19 h – Can Ginestar 
The sense of an ending, de 
Julian Barnes
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AGENDA ABRIL 2023
Màxim dia per comunicar les activitats: 
15 DE MARÇ

CLUB

Centre Social  
per a la Gent Gran

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

Associació de Gent Gran de Sant Just 
Desvern
Al Centre Social El Mil·lenari

Taller de costura creativa
Dilluns 13 i 20 de març, a les 16.30 h

Excursió a Rupit
Dijous 16 de març, a les 8 h
Sortida de la pl. del Parador

Visita al Monestir de Pedralbes
Dimecres 29 de març, a les 9.30 h

Més informació: Centre Social el Mil·lenari o al 
tel. 93 371 89 87

Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran Esplugues-Sant Just
A les 18 h - Auditori de la Residència La Mallola

Conferència: Ucraïna, un any de guerra, amb Lluís Caelles, periodista.
Dijous 2 de març

Conferència: Les muralles de Barcelona, amb Enric Calpena, periodista.
Dijous 16 de març

Conferència: George Gershwin, de Broadway a l’olimp de la clàssica 
amb Imma Fontanals, professora d’Història de l’Art.
Dijous 23 de març

Conferència: Barcelona, ciudad de novela, amb Marisa Sotelo, cate-
dràtica de Literatura Espanyola a la UB.
Dijous 30 de març

Informació: https://augge.entitats.esplugues.cat
Entrada gratuïta per als socis d'AUGGE. No socis, col·laboració de 5 €

ACTIVITATS DE LA SEAS
Cicle Geografies literàries amb veu 
de dona
Divendres 10 de març, a les 20 h - Ateneu
Conferència: “Maria Mercè Marçal: 
paraula i vida" per Lluïsa Julià

Excursió a la serra de Monteró des 
de Sant Llorenç de Montgai de 12 km 
i de Vilanova de la Sal a Sant Llorenç 
de Montgai de 10 km.
Diumenge 12 de març, a les 7 h. Sortida: 
pl. del Parador 
Inscripcions a partir del 6 de març: 
seas.santjust@gmail.com
Preu socis: 20 €; no socis: 23 €

Matinal al torrent del Pont i camí 
dels Francesos (Montserrat)
Diumenge 19 de març, a les 7.30 h. 
Sortida: Escola Montseny
Inscripcions: seas.santjust@gmail.com

Més informació: www.santjust.org/seas

EXPOSICIONS
  Bestiari silenciós, de Jordi Palli
Inauguració, dijous 2 de març a les 19 h 
al Celler de Can Ginestar

  La pedra seca a Catalunya
Inauguració, divendres 3 de març a les 
18 h al Centre Cívic Soledat Sans Serafini
Organitza: Centre d’Estudis Santjustencs, 
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 
Sant Just Desvern

  Ibers. La Penya del Moro
Exposició permanent al CIM de Can 
Ginestar 

  Fotografies guanyadores del XIII 
Concurs Internacional Sant Just Des-
vern 2022, secció tema lliure en B/N

Al Centre Cívic Joan Maragall fins al 27 de març 

  Exposició Horta Street Joan. 
La proposta de Raquel Fuster omple els 
vidres de teles tramades que acullen 
territori d’Horta de Sant Joan.
Espai Carme Malaret

  Exposició 100 anys de ciència-ficció
Biblioteca Joan Margarit
Fins al 20 de març

  El Món Orgànic
A l’Espai MercArt

Tradicional cocido 
extremeño
Diumenge 12 de març
A les 14 h – Casal de Joves
Socis de l’entitat: 12 €; no socis: 17 €
Organitza: Casa Regional de 
Extremadura

ALTRES ACTIVITATS
Calçotada 
d’ERC
Diumenge 5 de 
març, a les 13 h 
Al Casal de Joves
Organitza: ERC

Assemblea de la 
Federació Catalana 
de Fotografia
Dissabte 11 de març, a les 
10 h – La Vagoneta
Organitza: Agrupació Fo-
togràfica Sant Just
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