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ENCARA QUEDA CAMÍ PER RECÓRRER

Fa un any que ERC, sota el paraigua de Junts per Sant Just, hem tornat al Govern Municipal. És moment de 
fer balanç, sense por, assumint que hi ha accions i projectes del programa electoral que hem pogut acomplir, 
d’altres que encara treballem i alguns que, de moment, no hem pogut assolir.

Cal tenir en compte que formem un Govern de coalició dos partits més. Un Govern que basa la seva acció 
en un Pacte d’intencions i que inclou concrecions característiques de totes tres formacions. És per això que 
alguns dels projectes no els hem dut a terme tot sols i que hem comptat amb l’ajut d’ICV i del PSC, així com 
ells amb la nostra.

Projectes iniciats i acabats
1. racionalitzar la despesa pública tenint com a prioritat els serveis socials, l’educació, l’aposta   
 per les energies renovables i el foment de l’ocupació
2. obrir la seu electrònica Sant Just Online per realitzar tràmits i comunicacions
3. mantenir les Aules d’Estudi a la Biblioteca
4. aprovar una moció a favor del Correllengua, donant suport a iniciatives que fomenten la    
 llengua catalana
5. aprovar una moció instant a la Generalitat que inclogui al Pla Director d’Infraestructures el    
 ramal del Tramvia per la carretera Reial

Projectes iniciats i en marxa
1. reduir i racionalitzar els consums energètics dels edifi cis municipals
2. fer més efi cients els serveis d’atenció a les persones en situacions de risc social
3. crear una bossa d’habitatges públics per a persones o famílies amb urgència social i/o    
 econòmica 
4. política de subvencions que potenciï els projectes de les entitats
5. projecte de regidor de proximitat lligat al projecte global de Govern obert i transparent
6. aproximar el Mas Lluí al nucli urbà
7. facilitar la tasca d’entitats locals posant-nos al seu servei
8. no contraprogramar actes culturals
9. recuperar, conservar i difondre el patrimoni local

Projectes en cartera
1. fomentar al màxim la participació ciutadana
2. afavorir a la població l’accés a la informació publica
3. publicar al web l’estat d’execució del pressupost
4. simplifi car tràmits administratius
5. organitzar sessions periòdiques de preguntes als regidors
6. retransmetre els Plens Municipals
7. crear programació cultural estable als equipaments municipals
8. crear el Consell de participació de mitjans de comunicació
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De Ple

S’aprova, amb el vot favorable del Govern, CiU 
i PP i el vot en contra de Via Democràtica, el 
necessari augment del preu públic de l’Escola 
Bressol Marrecs. Per garantir el bon servei 
des de l’Ajuntament s’ha proposat un augment 
de l’IPC + 2%, que ni de bon tros cobreix el que 
deixa d’aportar la Generalitat i el Departament 
d’Ensenyament. Aquests han reduït les 
aportacions per any i alumne de 1.800 a 
1.600€ pel curs 2010-2011 i ara anuncia que 
per aquest curs que ja està acabant (2011-
2012) l’aportació serà de 1.300€ alumne/
curs. Pel 2012-2013 es preveu que l’aportació 
baixarà fi ns a 900 - 1.000€

Les mocions presentades al Ple Municipal del 
mes de maig van servir per evidenciar encara 
més les diferències ideològiques entre els 
partits d’esquerra i els de dreta.

La moció presentada per ICV per instar a la 
Generalitat a no privatitzar els serveis que 
ofereix Aigües Ter Llobregat només va rebre 
el nostre suport. CiU, PP i VD van votar-hi en 
contra i el PSC va abstenir-se. El nostre vot a 
favor és degut a que creiem i defensem una 

gestió de l’aigua pensant en aquesta com un 
bé de primera necessitat i no com un producte 
mercantil. La gestió privada té com a objectiu, 
per sobre de tot, el benefi ci econòmic. Amb 
aquesta premisa no podem deixar la gestió de 
l’aigua en mans privades ja que pot comportar 
un encariment de les quotes i una deixadesa 
de la infraestructura.

Des de l’equip de Govern presentem una 
moció de suport a la iniciativa popular que 
demana regular la dació en pagament. CiU i 
VD hi voten en contra però trobem el suport 
del PP. Cal recordar que Esquerra Republicana 
ja defensa aquesta opció des de l’any 2011 al 
Parlament de Catalunya.

La darrera moció també es presenta 
consensuada pels grups del Govern i insta 
al Govern de la Generalitat a garantir el 
manteniment de les llars d’infants municipals, 
demanant que es mantinguin les aportacions 
previstes de 1.800€ per alumne i curs i que 
s’aturin les rebaixes d’aquestes aportacions. 
El PP i VD s’abstenen i CiU hi vota en contra.

BREUS
Nota del conseller d’ERC a PROECSA

El passat dia 13 de juny es va celebrar un nova 
reunió del plenari de Proecsa. Aquesta sessió 
va ser la primera a la que assisteixo, des del 
canvi de conseller del grup municipal Junts 
per Sant Just. 
Es va tractar la propera obertura d’inscripcions 
per poder accedir als nous locals per a 
activitats econòmiques de l’empresa pública, i 
es va posar especial èmfasi en tirar endavant 
un projecte de potenciació de les energies 
renovables. Un projecte en estat embrionari, 
però que ha de dotar el municipi d’una 
respectable quantitat d’energia neta i pròpia. 
També m’agradaria destacar la tasca que ha 
realitzat l’Albert Macià, predecessor meu com 
a conseller d’ERC. 

Damià Uson, 
representant d’ERC a Proecsa

A l’escultor i veí del nostre municipi, 
Jaume Plensa i Suñe,  se li ha concedit la 
Creu de Sant Jordi, una de les distincions 
més prestigioses que es concedeixen a 
Catalunya. Plensa és un dels escultors més 
reconeguts  internacionalment amb obres 
exposades arreu del món. Des de L’Estel, 
felicitem el senyor Plensa.
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JAVIER DEL CAMPO  L’ENTREVISTA

L’Estel us presenta un seguit d’entrevistes a persones del nostre municipi per tal de donar a conèixer 
el que es fa al poble i quines són les persones que ho porten a terme. 

per cert, aquest any celebra el centenari. Des d’allà 
treballem cada dia per la promoció de la biologia i la 
recerca científi ca al Països Catalans. Fem un èmfasi 
especial en l’ús de la llengua catalana en l’àmbit 
científi c, procurant mantenir al dia el vocabulari 
del nostre camp i publicant treballs de recerca en 
la nostra llengua. Per tal que una llengua sigui viva 
s’ha de fer servir en tots els àmbits de la societat, 
també el científi c.

També ets el president de la Sectorial 
d’Universitats, Recerca i Innovació d’ERC. Quina 
feina desenvolupa el partit en aquest àmbit?
Actualment des d’ERC i en el context de retallades i 
recentralització en que ens trobem, estem duent a 
terme tots els esforços possibles per tal de defensar 
el model universitari i de recerca català. Creiem 

que Catalunya té un potencial 
molt gran per a esdevenir un 
motor de l’economia europea 
basada en l’economia del 
coneixement, però com en 
molts altres àmbits tenim un 
llast que es diu Espanya que 
no ens deixa créixer.

Tu venies de Barcelona, 
on militaves a ERC de Sant 
Andreu. Ens pots dir com 
valores l’acollida d’ERC de 
Sant Just ?

L’acollida ha estat fantàstica. De fet, ha estat arribar 
i tenir ja l’oportunitat de treballar pel poble. La 
predisposició de la gent d’ERC Sant Just de fer-
me partícip del projecte ha esta màxima, i això és 
d’agrair. Jo em vaig interessar per la política per tal 
de poder treballar pel país i pels meus conciutadans, 
i poder fer-ho des de l’àmbit municipal és molt agraït 
per la proximitat i el tracte amb la gent.

Estas disposat a col.laborar amb ERC per fer un 
poble més just, més solidari i més participatiu ?
Ben disposat. Crec que tots com a ciutadans hauríem 
de tenir aquest objectiu en el nostre dia a dia. Per 
part meva he trobat que ERC és una bona eina per 
aconseguir aquest objectiu i aquí estaré per tal de 
que entre tots ho fem possible.

Gràcies Javier pel teu suport, i t’animem a seguir 
treballant pel nostre municipi i el nostre País.

Les persones entrevistades per ERC no tenen perquè coincidir amb els nostre objectius; l'únic que pretenem  és donar a conèixer 
diferents àmbits del nostre municipi.
Les persones entrevistades per ERC no tenen perquè coincidir amb els nostre objectius; l'únic que pretenem  és donar a conèixer 

El Javier fa 4 mesos que viu a Sant Just Desvern.  
Perquè vas triar aquest poble per viure?
Després de viure durant prop de 12 anys a Barcelona 
ens venia de gust un canvi d’aires i Sant Just ens va 
semblar una bona opció. No molt lluny de la ciutat 
-perquè la meva dona i jo treballem a Barcelona- 
i a més és un lloc tranquil i agradable. També va 
ajudar que la meva dona creixés aquí, a Sant Just.

Sant Just i la seva gent són com te les imaginaves?
Doncs crec que sí, i això que les expectatives que 
hi havia posat eren força altes. De fet en alguns 
aspectes les ha superat, com pel que fa a la vida 
associativa del poble, que la trobo molt i molt rica. 
També m’ha sorprès tenir la natura tan a prop, és 
un luxe caminar deu minuts i estar al Parc Natural 
de Collserola.

Sabem que vius en uns pisos promoguts per 
Promunsa. Com valores l’habitatge?, s’ajusta al 
que t’havien dit que seria o consideres que hi ha 
mancances?
Avia’m, aquest és un tema delicat. L’habitatge està 
molt bé, però fi ns ara ens ha causat força mal de 
caps, suposo que com tot pis nou. Ara bé, crec que 
tot el tema comunicatiu i la informació del procés 
als inquilins i futurs propietaris dels pisos no s’ha 
fet de manera adequada, i això ha provocat més 
d’un malentès i emprenyades en el veïnat.

Formes part del consell directiu de la Societat 
Catalana de Biologia. Ens pots explicar, breument, 
qui sou i què feu ?
La Societat Catalana de Biologia és una de les 
entitats fi lials de l’Institut d’Estudis Catalans que, 



Secció local d’Esquerra a Sant Just Desvern
Carrer Raval de la Creu, 4, baixos

08960 - Sant Just Desvern
www.esquerra.cat/santjust - santjustdesvern@esquerra.org
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ACTIVITATS 

Plantem la senyera a la Penya del Moro
El passat 23 de juny l’Assemblea Nacional de 
Catalunya de Sant Just va organitzar la Plantada 
de la senyera a la Penya del Moro.

Sopar d’estiu
El proper 18 de juliol Esquerra de Sant Just farà 
el seu sopar d’estiu a l’Antiga Granja Carbonell, 
el sopar és obert a tothom qui vulgui assisir-hi, 
només cal que us reserveu la data i ens feu saber 
que voleu compartir aquest sopar amb nosaltres.

Acampada Jove a Montblanc
L’Acampada Jove és el festival musical més 
important dels Països Catalans i ocupa un lloc 
privilegiat en el calendari independentista. 
És el primer festival de música dels Països 
Catalans, que organitzen les JERC des de 
1996 amb la col•laboració voluntària de tot 
el jovent independentista. Aquest any arriba 
a la dissetena edició, cosa que indica que 
l’Acampada Jove és un dels projectes més 
sòlids de la música del nostre país. 
Després de nou anys a Arbúcies i quatre a 

Sant Celoni, aquest any la festa es consolida 
a la vila de Montblanc amb la quarta edició 
consecutiva, que convertirà la capital de la 
Conca de Barberà en el punt de trobada del 
jovent independentista fi del al somni el 12, 13 
i 14 de juliol! Amb concerts, Boikot, Els Amics 
de les Arts, Brams, Txarango,... xerrades, 
cultura popular i un munt d’acció política. 


