
Canals i suports de comunicació municipal que l’Ajuntament 
posa a disposició de les entitats per difondre activitats

OCTUBRE 2021

ACTIVITATS D’AGENDA A EL BUTLLETÍ
Es publiquen les activitats més destacades que les entitats han comunicat a l’Ajuntament.
Les activitats s’han de comunicar a la persona tècnica referent abans del dia 10 del mes anterior.

AGENDA WEB
Es publiquen, de forma cronològica, les activitats d’agenda que les entitats han comunicat a l’Ajuntament. 
També s’actualitzen els canvis d’aquelles que s’hagin hagut de modificar per motius sobrevinguts.

TELEAGENDES
Pantalles instal·lades en edificis i equipaments públics (actualment a l’Ajuntament i al Complex Esportiu 
Mpal. La Bonaigua) on es difonen totes les activitats de l’agenda web.

TELEGRAM “ACTIVITATS DE SANT JUST”
Canal de Telegram per informar sobre totes les activitats que tenen lloc a Sant Just Desvern. Aquest suport 
envia missatges sobre les properes activitats de l’agenda web a totes les persones subscrites al canal.

RÀDIO DESVERN
L’emissora municipal es fa ressò de totes les activitats publicades a l’agenda web. També se’n cobreixen 
algunes amb entrevista i es difonen a través del seu lloc web i dels seus perfils a les xarxes socials.

ESPAIS OBERTS DE COMUNICACIÓ (PLANXES METÀL·LIQUES)
Espais oberts on s’hi poden enganxar cartells d’entitats, particulars, empreses, etc.
Es netegen el primer dia laborable de cada mes.
Ubicacions: Pl. Campreciós, Institut de Sant Just, Rotonda 11 de setembre, Quiosc de S. Espriu, Parc del 
Canigó (rotonda), Barri Nord (c. Lourdes – c. Sant Ferran – c. Nord) / Camp de Futbol / Mercat – Mil·lenari 
(c. Mercat) / Mas Lluí (c. Rosa de Luxemburg) / Basses de Sant Pere (cilindre).

ESPAIS D’ENTITATS (SUPORTS OVALS, MIDA PERSONA)
Espais destinats exclusivament a entitats
Es netegen a principi i a mitjans de cada mes (1 i 15, si no són festius)
Ubicacions: Parc Basses de Sant Pere, Salvador Espriu (c. Tudona), Parador (c. Anselm Clavé), Placeta del 
Walden (ctra. Reial), pl. de la Mediterrània, Barri Nord (Major/Maragall), Mas Lluí (c. Rosa de Luxemburg).

ESPAIS PER A PANCARTES A LA VIA PÚBLICA
Les entitats disposen de 5 punts habilitats per penjar-hi pancartes horitzontals (1x5 metres).
Cal sol·licitar autorització prèvia a l’Ajuntament, mitjançant instància.
Exposició màxima: 21 dies
A la sol·licitud cal indicar: l’activitat a difondre, les dates i la ubicació o ubicacions escollides.
Ubicacions: Bonavista (Bonavista - Major) / Parador (Creu - Rambla) / Jocs Jovenívols (M. Reverter) / 
Av. Indústria (Indústria - Salvador Espriu) / Canigó (Canigó - Creu del Padró).

ENGANXAR CARTELLS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS I AL MOBILIARI URBÀ, POT SER MOTIU DE SANCIÓ

Per a més informació sobre la normativa de pancartes, cartells i fullets,
consulteu l’Article 21 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana


