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Després de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 tindrem governs diversos, reflex
de la societat catalana. És una oportunitat per posar en valor la importància del món local en la
implementació de la República amb uns valors de progrés, benestar i cohesió social.
Esquerra som l’únic partit que podem evitar que a Sant Just guanyin els mateixos de sempre.
Som els únics que podem plantejar un nou lideratge polític a tots els nivells. Hem de ser el
partit que dirigeixi el Govern municipal, amb una majoria sòlida, indispensable per articular i
garantir, alhora, el progrés social, la construcció nacional i la mobilització cívica i pacífica contra
la repressió de l’Estat.
Des de l’Ajuntament, amb un independentisme obert i inclusiu, continuarem millorant la qualitat
de vida i el benestar de les persones i la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania, a qui
posarem al centre de les decisions. Serem un govern dialogant, participatiu i col·laboratiu,
transparent, ètic i obert, que escoltarà i aproparà la informació i les decisions a la ciutadania.
La candidatura d’ERC, un equip sòlid, paritari i divers, preparat i motivat per governar, portem
temps treballant un projecte de poble republicà i progressista, que atengui les persones que
més ho necessiten i treballi per la millora constant del transport públic i la mobilitat sostenible,
en l’accés a l'habitatge, millori la neteja viària, dinamitzi la cultura i el comerç i no perdi de vista
l'aplicació de les polítiques de gènere en tots els àmbits. Que gestioni el dia a dia i pensi en el
present però, sobretot, en el futur.
Farem República. Dialogarem amb veïns i veïnes, amb honradesa, proximitat, transparència,
honestedat i ètica. Lluitarem sempre per la defensa de la llibertat, individual i col·lectiva, i per la
dignitat dels santjustencs i les santjustenques, com vam demostrar l’1 d’octubre de 2017.
En definitiva, un equip que lideri el Govern municipal per fer un Sant Just:
1.

socialment digne

2.

territorial i mediambientalment equilibrat

3.

econòmicament dinàmic

4.

social i culturalment actiu

5.

Republicà

Amb el vostre ajut ho farem.
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1. Fem feina per un Sant Just socialment digne
Des dels municipis republicans assegurarem l’accés universal als serveis públics bàsics,
especialment de les persones més vulnerables aplicant, entre d’altres mesures, una fiscalitat
progressiva i adequada a cada situació familiar. Garantirem els drets més elementals com
l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics.

Programes de suport i benestar social
Sant Just ha de seguir sent un poble inclusiu i cohesionat garantint els mateixos drets i
oportunitats a tota la ciutadania, donant una vida digna a tothom. Ens basarem en una
redistribució de la riquesa i en la lluita contra les desigualtats ajudant els que més ho
necessiten, eradicant la pobresa, garantint el benestar, els drets socials i la igualtat
d’oportunitats.
1. Garantirem un envelliment actiu i saludable:
1.1. Millorant el servei d’atenció domiciliària i la teleassistència, serveis que donen més
qualitat de vida.
1.2. Potenciant els plans integrals d’atenció i promoció de la gent gran i a persones amb
discapacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada, una vida digna.
1.3. Adequant els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar
riscos innecessaris i millorar la seva qualitat de vida.
1.4. Fomentant la pràctica de l’esport des d’un punt de vista de salut i desenvolupament
personal amb programes pensats especialment per a la gent gran i elaborats aplicant
la perspectiva de gènere, potenciant el Complex Esportiu de La Bonaigua, i les seves
activitats, com a centre de referència.
2. Millorarem els barems i les bonificacions en el preu de la matrícula de l’Escola Bressol
pública. El preu no pot ser una barrera d’accés a l’ensenyament de qualitat en la franja de
0-3 anys. L'objectiu a 4 anys és l'aplicació absoluta de la tarifació social en la matrícula.
3. Seguirem aplicant i millorarem el programa de beques extraescolars, permetent així la
cohesió i integració de les persones infants i joves.
4. Mantindrem els ajuts de renda zero per tal de garantir un ingrés periòdic a persones soles
i/o famílies que no percebin cap ingrés o mentre esperen la concessió d'alguna prestació
econòmica d'altres administracions o entitats privades, lluitant contra la pobresa energètica
i no permetrem que cap família de Sant Just quedi sense subministraments bàsics.
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Habitatge públic. De la construcció a la gestió del lloguer assequible
Considerem que el sòl edificable a Sant Just està esgotat. No hi haurà grans promocions
d’habitatge. En aquest context creiem que ha arribat el moment de passar del paradigma de la
construcció al de la gestió pública de l’habitatge existent.
Accedir a un habitatge no ha de ser un motiu d'exclusió social. Apostem per tenir un parc públic
d'habitatge de lloguer repartit per diferents barris de Sant Just. Hem de focalitzar els nostres
esforços en garantir l’accés a l’habitatge públic, que ha de ser tractat com un dret fonamental
de les persones des de dos punts de vista: habitatge assequible i habitatge d’emergència
social. Viure amb benestar significa tenir l’oportunitat d’accedir a un habitatge de lloguer digne a
un preu assequible.
1. Augmentarem els pisos de lloguer assequible desenvolupant el Pla d’Habitatge públic de
lloguer 2017 – 2024, que inclou sistemes que no suposen la pèrdua de la propietat pública
del sòl (dret de superfície, concessió administrativa o cessió d’ús en règim cooperatiu). Es
prioritzarà el treball amb cooperatives del Tercer Sector amb un retorn al sector públic no
superior als 50 anys.
2. Buscarem i aplicarem tots els mecanismes existents per mobilitzar habitatges desocupats.
2.1. Seguirem aplicant el Programa de rehabilitació d’habitatges. Sant Just té un parc
d’habitatges envellit. Seguirem donant ajuts a la rehabilitació a canvi que els
habitatges passin a formar part del parc públic de lloguer a un preu assequible,
garantint tots els drets de les persones llogateres i propietàries.
2.2. Millorarem l’assessorament personalitzat en aquesta àrea i en farem més difusió.
2.3. Recuperarem el Pla d’accessibilitat als edificis i habitatges, assessorant a la ciutadania
i cercant ajuts públics d’altres administracions.
3. Seguirem treballant diferents fórmules per augmentar els habitatges destinats a pal·liar
situacions de risc d’exclusió social.
4. Emancipació juvenil. Seguirem apostant pel programa d’ajuts per a l’emancipació a menors
de 35 anys.
5. Elaboració i publicació de l’índex de Referència de Preus de Lloguer a Sant Just, aplicant
estímuls fiscals a les persones propietàries que mantinguin el preu del seu habitatge dins
dels barems marcats per aquest índex.
6. Potenciarem iniciatives d’habitatge que presentin una proposta global en sostenibilitat,
pluralisme, estalvi energètic, etc.
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Polítiques per la igualtat de drets
Lluitarem per l'eradicació de la violència masclista. Sant Just ha de ser un espai segur i lliure de
violència masclista. Treballarem amb els centres educatius i el món associatiu per tal de donar
eines i recursos de prevenció i detecció de violència masclista de qualsevol tipus en qualsevol
àmbit.
1. Crearem un Servei Integral d’Atenció a la Dona.
2. Treballarem amb el jovent per crear una xarxa de persones formades en temes d’igualtat
perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir
especialment la violència masclista entre aquest col·lectiu.
3. Donarem suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones que treballen en la
prevenció, detecció i reparació de la violència masclista.
4. Fomentarem la formació de tota la plantilla municipal, i molt especialment al personal que
treballa atenent a les persones, contra la violència masclista, en totes les seves vessants.
5. Farem un seguiment d’aquelles dones que puguin trobar-se en una situació d’aïllament
social i crearem espais per a la seva sociabilitat.
6. Dissenyarem una mirada específica adreçada a les dones grans, per tal que no pateixin
solitud i abandonament a través del servei de teleassistència, donant suport a les entitats
de gent gran i a les activitats dels equipaments municipals.
7. Seguirem reconeixent i fent visibles les experiències i la contribució de les dones al
municipi mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement
públic.
8. Fomentarem i reconeixerem institucionalment l’esport de base femení.
9. Treballarem perquè s’apliqui la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les
polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis
socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals, entre d’altres.
10. Formarem a la plantilla perquè tingui els recursos per aplicar la perspectiva de gènere.
11. Seguirem prioritzant en la contractació pública a les empreses que tinguin un Pla d’igualtat i
un Pla de conciliació.
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Educació, formació i desenvolupament personal
Sant Just som Ciutat Educadora i, com a tal, entenem l’educació no només com un espai reglat
sinó com un dels eixos vertebradors per al creixement personal i el desenvolupament de
qualsevol societat i, per tant, ha de ser una de les màximes prioritats en la política municipal.
Treballarem per fer de Sant Just un referent en la pluralitat educativa en tots els àmbits i al llarg
de tota la vida. Potenciarem un sistema i unes estructures de participació dinàmiques i de
qualitat, fomentant la participació ciutadana en l'educació dels nostres infants i joves al llarg de
tota la seva vida incidint-hi, sobretot, en la seva etapa educativa.
1. Promourem una comunitat educativa que tingui una mirada cap a la innovació pedagògica i
facilitant l'aplicació de tècniques innovadores a l’aula, amb l'objectiu de potenciar
l’aprenentatge actiu de l’alumne.
2. Treballarem amb el Departament d'Educació de la Generalitat l'impuls i la creació d’un
Institut - Escola a Mas Lluí, que presenti una oferta educativa innovadora des de l’educació
infantil (p3) fins a 4t d’ESO, és a dir, abraçant tot l’ensenyament obligatori. D’aquesta
manera evitem la mobilitat i el desplaçament de les famílies, el gran trencament existent
entre primària i secundària i facilitem les relacions entre grans i petits.
3. Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les
famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu.
4. Volem seguir mantenint i millorant una xarxa educativa excel·lent en l’àmbit de 0 a 3 anys i
reforçar la xarxa 6-12 fomentant la cooperació entre l'administració pública, els centres
educatius, les famílies i els especialistes per tal d'atendre les necessitats educatives
especials.
5. Posarem a disposició del jovent una oferta d’activitats extra curriculars que permetin
complementar la seva formació en altres àmbits fora de les escoles: música, educació en el
lleure, cultura, ... garantint-ne l’accés mitjançant preus adaptats als recursos familiars o
subvencions.
6. Habilitarem aules d'estudi, en especial en èpoques d'exàmens, tot adaptant els horaris a les
necessitats de les persones joves i reforçant l’assistència per als alumnes amb dificultats
d’aprenentatge. Establirem convenis amb diferents universitats perquè els seus estudiants
en siguin els monitors i que mantinguin una coordinació amb els tutors els nens/es amb
dificultats.
7. Recuperarem projectes per a fomentar l’esport de base formatiu i no competitiu.
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Nova ciutadania
Catalunya som una societat diversa. ERC ens comprometem a garantir els mateixos drets i
oportunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del país
i de Sant Just i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els drets
humans i els valors republicans de la democràcia i la llibertat, fomentant polítiques d’inclusió,
d’interacció entre les persones de diferents orígens culturals que vivim junts, el coneixement i el
reconeixement de la diversitat per tal d’assolir la identificació i el sentit de pertinença de totes
les persones que viuen a Catalunya amb la societat catalana.
A Sant Just defensarem que el passat mai pugui hipotecar el futur per l’ascendència i on
l’esforç d’implicar-se, de participar i de compartir una cultura comuna es valori com a contracte
amb el país d’acollida. Hem de bastir una societat caracteritzada per la llibertat de creences i
conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui
viscuda i entesa com una realitat i una riquesa.
1. Millorarem el servei de primera acollida convertint-lo en un espai més personalitzat,
incorporant una entrevista inicial, formació en llengua catalana, accés al mercat de treball i
coneixement del municipi i de la societat catalana i posterior derivació a altres serveis si és
necessari.
2. Farem sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades
participades per les persones responsables dels serveis públics i les entitats principals de
Sant Just.
3. Implementarem una xarxa d’acollida participada per aquells serveis públics i entitats que
puguin donar continuïtat a les accions més enllà del servei de primera acollida en àmbits
com l’alfabetització, l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, etc.
4. Implementarem programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre els
mentors hi hagi persones de diversos orígens.
5. Oferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes que la
desconeguin als centres escolars.
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Millores als Equipaments públics al servei de les persones
A Sant Just, tenir unes condicions de vida dignes, practicar esport, portar un estil de vida
saludable o accedir a la cultura ha de ser a l'abast de qualsevol ciutadà o ciutadana, no només
gràcies a una programació àmplia i completa d'activitats, sinó també a una xarxa
d'infraestructures que ho facin possible.
Sant Just disposa d'un bon nombre d'instal·lacions públiques al servei de les persones
distribuïdes per tot el poble que, conjuntament amb les privades, permeten a la ciutadania tenir
una bona qualitat de vida.
Som davant l’oportunitat de revisar aquests espais i les seves activitats per fer-los millors i més
accessibles. Apostem per seguir oferint a la ciutadania un ampli ventall de possibilitats
assequibles, equilibrades i de qualitat, garantint que tothom pugui trobar l'espai per satisfer les
seves necessitats.
1. El Mil·lenari. Ampliació dels habitatges a través de nova construcció i revisió i renovació, si
s’escau, de les primeres promocions.
2. Equipaments esportius, entesos com eines de cohesió social i foment de la salut personal:
2.1. Revisarem i auditarem l'estat del Centre Esportiu Municipal de la Bonaigua, tant del
gimnàs com del pavelló. L'anàlisi i les propostes s'han de treballar des d’una
perspectiva de gènere i conjuntament amb les persones i col·lectius que en fan ús per
acabar establint unes propostes i un calendari d’execució realista en funció del
finançament disponible.
2.2. Revisarem i auditarem l'estat de les instal·lacions del Camp de futbol. L'anàlisi i les
propostes s'han de treballar des d’una perspectiva de gènere i conjuntament amb les
persones i col·lectius que en fan ús i el veïnat per acabar establint unes propostes i un
calendari d’execució realista en funció del finançament disponible. Les primeres
actuacions podrien passar per un augment del nombre actual dels vestidors, una
reforma dels existents i la instal·lació de seients a les graderies.
3. Equipaments culturals
3.1. Rehabilitarem la Sala Gran de l’Ateneu per fer-la accessible a circuits culturals
comarcals i nacionals i pugui tenir una programació estable de qualitat.
3.2. Racionalitzarem els espais de Can Ginestar i ampliarem la Biblioteca, en espais,
personal i horaris.
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3.3. Aplicarem les reformes estructurals necessàries pel seu bon funcionament al Centre
Cívic Salvador Espriu i a La Vagoneta.
3.4. Adquirirem un espai adequat per al desenvolupament de les activitats i necessitats de
magatzem de les entitats del poble.

Seguretat ciutadana i Protecció Civil
Les polítiques locals d’Esquerra Republicana en termes de seguretat estaran enfocades a
continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la
convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més lliure possible i que avanci cap a una
societat cada vegada més justa.
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret
a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi
en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà
de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.
En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat i, per
extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és
un aspecte que es treballa de manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i
especialment en l’àmbit municipal.
Des d’ERC considerem la convivència com a fonamental per concebre un espai cívic equilibrat.
Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina prioritària
i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de
seguretat.
1. Reforçarem el servei d’Assistència, Mediació i Resolució de Conflictes com a base del
sistema policial de Sant Just i per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal i per
incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient. La implantarem
amb previsió: un cop assolits el nombre de recursos humans, materials i de suport
necessaris perquè aquesta implantació sigui un èxit.
2. Augmentarem la plantilla de la Policia fins arribar als 40 efectius per tenir una ràtio d’1
policia per cada 500 habitants i reforçarem la plantilla d’Agents Cívics.
3. Incrementarem la coordinació entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de
les juntes lo cals de seguretat, i avaluarem conjuntament els programes de prevenció i
coordinació en matèria de seguretat.
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4. Promourem la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestió pública en les polítiques de
seguretat amb la creació de taules de treball transversals.
5. Seguirem millorant l’APP de Seguretat Ciutadana i aplicant sistemes policials preventius i
no reactius.
6. Seguirem treballant l’àmbit de la prevenció i la promoció de la convivència, posant èmfasi
en els col·lectius més vulnerables.
7. Ajudarem a créixer al col·lectiu de persones voluntàries de Protecció Civil, garantint que la
seva participació es desenvolupi amb les condicions formatives i de recursos materials
adequades.
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2. Fem feina per un Sant Just territorial i mediambientalment
equilibrat
Volem un Sant Just amb un model territorial més equilibrat, més habitable, que tingui més bona
relació amb l’entorn, estigui ben connectat, amb transports públics eficients i amb
infraestructures al servei de l’economia productiva sostenible, verda i circular. No podem
separar la igualtat d’oportunitats de les polítiques de transport públic, ni l’urbanisme de la
contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi saludable, ni la gestió dels
recursos naturals de l’activitat econòmica.
Ho farem possible amb la implantació dels ecobarris, una iniciativa que suposa l’aplicació de
determinats paràmetres en la planificació, construcció i gestió urbanística. L’objectiu per
optimitzar la demanda d’energia, reduir els consums, maximitzar la recollida selectiva, etc.
Aquesta filosofia ens porta a apostar decididament per la sostenibilitat, la minimització i la
transformació del residu, impulsar el desenvolupament de les energies renovables i
l’autoconsum, promoure una nova cultura de l’aigua i de l’aire i dur a terme una política integral
de gestió del territori.

Gestió urbanística i del territori
El territori ajuda a la cohesió social, a fer desaparèixer les desigualtats i a fomentar les
relacions interpersonals. Apostem per un poble on cada barri sigui centre, un model de municipi
on el centre històric segueixi sent cabdal i esdevingui nucli de la vertebració del territori, ben
relacionat amb els barris. Volem un poble, compacte i vertebrat en la convivència d’usos i amb
espais públics de qualitat.
1. Pensarem i dissenyarem espais públics amb perspectiva de gènere, evitant entorns i
elements que provoquin inseguretat per a les dones tot eradicant la percepció d’inseguretat,
garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts. Aconseguirem
espais integradors, cívics i de convivència fomentant usos i activitats intergeneracionals i
que fomentin la presència de gent diversa i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de
les activitats de la vida quotidiana.
2. Aplicarem les fases pendents de millora de la il·luminació de l’espai públic, carrers, places i
parcs. Prioritzarem els eixos comercials i aquells espais que puguin acabar creant
problemes de convivència ciutadana. Implementarem il·luminació intel·ligent, amb sensors,
fent que de nit estigui a baixa intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o
vehicle.
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3. Incrementarem la neteja de la via pública i mantindrem els parcs de manera més digna per
tal de potenciar-ne el seu ús en favor de la ciutadania.
4. Crearem espais d’ombra en aquells parcs que no en disposin per tal de tenir zones
d’estada i no només de pas i fomentar així punts de trobada agradables a l’espai públic per
a tota la ciutadania.
5. Incrementarem la transparència i implicarem més a la ciutadania en la presa de decisions,
creant espais d’audiències públiques i periòdiques de seguiment d’obres i projectes i fent
públics els calendaris d’afectacions d’obres públiques, que es realitzarà a l’inici del mandat,
es publicarà al web municipal i a final de cada any es farà una auditoria pública del seu
grau de compliment.
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Mobilitat, transport públic i seguretat viària
La mobilitat i la connexió en transport públic amb la ciutat de Barcelona són dues de les
principals preocupacions de la ciutadania de Sant Just.
Com a societat hem d’apostar fermament per un canvi en la manera en què ens movem i
transitar cap a un model més sostenible, que no contamini, que no ens faci perdre temps i
sobretot, que no suposi una despesa afegida a les economies familiars.
Per donar resposta a aquests 2 reptes des d’ERC optem per unes polítiques basades en el
reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i
de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la
congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat.
També entenem la mobilitat com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una distribució de
la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els
ciutadans i ciutadanes de Sant Just.
Cal tenir present que el transport públic col·lectiu és més eficaç i econòmic que el cotxe en el
medi urbà. El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més
proper, per la qual cosa el disseny urbanístic i la col·locació dels equipaments i espais públics
són una peça clau per a una mobilitat sostenible i amable.
En els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a peu, en
transport públic i en bicicleta, seguits de l’ús racional i compartit del cotxe i la moto. Tot prenent
consciència que la mobilitat és molt dinàmica i canviant i, en conseqüència, els vehicles
elèctrics estan apareixent de forma notòria creant noves situacions, un fenomen que caldrà
seguir i regular el seu ús per a una correcta integració i convivència.
Per tal de generar sinèrgies entre tots els àmbits de la mobilitat i disposar d’una eina útil per a
la ciutadania, crearem la “Oficina de mobilitat”, que servirà tant per a gestionar tràmits com per
informar sobre tots els temes relacionats amb la mobilitat i els desplaçaments al municipi:


Peticions de guals.



Tramitació d’acreditacions per a places per persones amb mobilitat reduïda.



Tramitació d’acreditacions per a la zona verda.



Lloguer de places d’aparcament públic.



Consulta i assessorament per l’adquisició de vehicles elèctrics (subvencions, situació de
fotolineres, etc…)
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Mobilitat a peu
1. Recuperarem el projecte de pont des de Mas Lluí fins a la Carretera per Blasco de Garay,
un nou itinerari per accedir als transports que passen per l’eix de la carretera (busos,
tramvia).
2. Crearem un nou itinerari de vianants per sobre el pont de l’autopista B23, per accedir a
l'Hospital Broggi, a Sant Joan Despí, Esplugues i Cornellà.
3. Actuarem a tots els passos de vianants, per tal de fer-los accessibles i amb bona visibilitat,
amb l’objectiu de Zero accidents.
4. Crearem senyalització d’orientació per a vianants a tot el municipi, integrada amb l’entorn i
contemplant els punts d’interès, la xarxa de camins saludables, les rutes singulars i la xarxa
de mobilitat activa.
5. Incrementarem les zones de descans amb banc i ombres, per tal de millorar les condicions
de l’entorn i millorar l’experiència per tal de promocionar la mobilitat a peu i, sobretot de la
gent més gran, que necessita espais per anar descansant de forma continuada.
6. Millorarem els itineraris de vianants dels diferents barris entre sí i amb el centre de Sant
Just:
6.1. Pacificarem els espais públics perquè els vianants en siguin els protagonistes.
6.2. Millorarem les interseccions dels vianants a l'eix de la Carretera.
6.3. Millorarem l’itinerari de connexió a peu i bicicleta de Mas Lluí a través d’una passarel·la
per a vianants i bicicletes pel carrer Juan Ramon Jiménez i per la Riera fins al pont de
Can Mèlic.
6.4. Actualitzarem el pla de Camins Escolars Segurs com a itineraris preferents escollits
entre els recorreguts més utilitzats pels infants per a anar al seu centre
d’ensenyament.

Transport públic
1. Farem realitat el projecte estratègic de pas del tramvia per la carretera Reial, des de
Rambla de Sant Just directe fins al pont d’Esplugues. Reduirem en 7 minuts l’actual traçat i
convertirem la Carretera un eix cèntric on el protagonisme el tinguin les persones, el
comerç i el transport públic.
2. Reestructurarem les línies de bus urbanes per tal de millorar-ne la cobertura i freqüència:
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2.1. Implantarem el servei de “bus a la demanda” al barri de Can Candeler,
2.2. Millorarem la freqüència del Just Tram i el passarem de 30 a 20 minuts.
3. Implementarem una línia de bus directe a l’estació de tren de Sant Feliu.
4. Instarem a l’AMB perquè ampliï el bus nocturn (N12) fins a Mas Lluí.
5. Seguirem amb la instal·lació de marquesines amb informació dinàmica sobre el servei.
6. Incrementarem els semàfors amb sensor d’autobusos per a donar prioritat als busos i així
millorar els temps de viatge.
7. Crearem àrees d’intercanvi en superfície a la carretera Reial - Rambla, al Parador, al
Walden i al Consell Comarcal, Amb serveis com per exemple: aparcament de bicicletes i
patinets, aparcaments d’intercanvi per a cotxes i motos, zones d’espera còmodes, i amb
senyalització de com fer transbordaments de línies, quina marquesina s’ha d’anar i
informació dinàmica a totes les parades.
8. Treballarem amb la Generalitat perquè implementi una línia de tren directe Sant Joan –
Sant Feliu – Molins – Sant Cugat – UAB.
9. Treballarem amb la Generalitat la creació del carril Bus – VAO de la B-23 per a permetre’ns
un accés ràpid en bus en hora punta a Barcelona.
10. Treballarem per millorar les línies metropolitanes per a convertir-les a més directes o
Exprés per tal de millorar la connexió amb Cornellà, L'Hospitalet i el Prat.
11. Treballarem amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea metropolitana i la Generalitat, a ordenar
tot els servei d’autobusos urbans, metropolitans i regionals que passen per l’entorn de Zona
Universitària per tal de crear un gran Intercanviador en superfície entre els diferents mitjans
de transport.

Bicicletes i Patinets
1. Seguirem amb la implantació de la Xarxa Metropolitana de Bici-Via amb:
1.1. Carril bici a l’Avinguda Baix Llobregat (connexió Salvador Espriu – Pont Autopista –
Broggi – TV3 - Cornellà / Estació Rodalies Sant Joan Despí )
1.2. Carril bici a l’eix de Salvador Espriu – Juan Ramon Jiménez – nova Passarel·la de
vianants i bicicletes - Mas Lluí.
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2. Ampliarem amb més estacions la xarxa de bicicletes públiques metropolitanes (E-Bicibox)
a tots els barris, prioritzant els que son més inaccessibles i tinguin pitjor cobertura de
transport públic.
3. Implementarem aparcaments segurs de bicicletes a cada barri (Bicibox).
4. Incrementarem els estacionaments per a bicicletes convencionals a la via pública i
subvencionarem la creació d’aparcaments per a bicicletes en comunitats de veïns.
5. Aplicarem l'ordenança en relació als patinets, els quals creiem que han de circular pels
carrils bici i calçades pacificades i no per les voreres.
6. Implementarem el distintiu d’edificis i establiments comercials “Amics de la bicicleta” en
aquells espais on permetin aparcar la bicicleta a dins de forma segura.
7. Cedirem bicicletes elèctriques als diferents centres educatius per tal de fomentar aquest
mitjà de transport entre els més joves.
8. Promourem que les bicicletes i els patinets tinguin una assegurança a baix cost, a tot risc
inclòs robatori, per tal de fomentar-ne l’ús responsable i, a la vegada, perdre la por
d’aparcar-la a la via pública.
9. Treballarem perquè el sistema Bicing de Barcelona s’ampliï a la resta de municipis de l’àrea
metropolitana.

Vehicle motoritzat i aparcaments

1. Recuperarem el projecte de pont des de Mas Lluí fins a la Carretera pel carrer Blasco de
Garay.
2. Aplicarem la Zona Verda perquè hi hagi més espais lliures d'aparcament al carrer. Iniciarem
la implantació al barri centre i a les Basses de Sant Pere com a barris on s’ha detectat una
necessitat més alta.
3. Zona blava gratuïta per vehicles elèctrics.
4. Ampliarem el número de les places de zona blava als carrers comercials i per augmentar la
rotació de vehicles.
5. Augmentarem els sensors de la Zona Blava a la resta del municipi, així com els cartells
indicadors de les mateixes, per tal d’evitar que les vehicles donin voltes innecessàries,
millorar la contaminació i fomentar el comerç de proximitat.
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6. Ampliació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics. Posarem una fotolinera
(aparcaments elèctrics amb plaques solars) a Can Pedroseta, i proposem que se’n posin a
cada un dels barris on hi hagi demanda.
7. Implantarem, de nou, del servei de cotxe compartit a Sant Just.
8. Crearem més espais de Park&Ride (aparcaments d’intercanvi) per fomentar l’ús del
transport públic.
9. Potenciarem la mobilitat sostenible per accedir als polígons industrials al mateix temps que
augmentarem l'aparcament en aquestes zones.
10. Seguirem el projecte de soterrament de la B23 i ens assegurarem que compti amb la
màxima participació ciutadana perquè doni respostes a les necessitats de mobilitat i espai
públic de cohesió i convivència que necessita Sant Just.

Seguretat viària
1. Implantarem més millores de seguretat viària amb visió zero accidents, aplicant el Pla Local
de Seguretat Viària i tenint especial atenció als diferents Polígons industrials de Sant Just.
2. Seguirem realitzant campanyes sobre seguretat viària als centres educatius, que
complementarem amb la creació d’un Circuit d’Educació Viària a la zona del Parc Ciclista,
amb Esplugues, Sant Joan Despí, Cornellà i Sant Feliu per fomentar la seguretat viària i els
bons hàbits relacionats amb les noves formes de mobilitat.
3. Estudiarem com fer més intel·ligents tots els semàfors de Sant Just i variïn la seva fase
segons la quantitat de transit.
4. Seguirem divulgant els accidents de sant just com a una eina de conscienciació, a través
de la pàgina web i les xarxes socials, per tal de que siguem conscients de que no s’ha
d’abaixar la guàrdia i que quan som conductors, sobretot quan anem amb vehicles ràpids i
pesats, hem de ser responsables que podem causar molt de dany.
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Medi Ambient, sostenibilitat i eficiència energètica
La implantació d’ecobarris i illes sostenibles és una iniciativa que es basa en l’aplicació de
determinats paràmetres en la planificació i gestió urbanística.
L’objectiu passar per optimitzar al màxim la demanda d’energia, reduir el consum d’aigua,
maximitzar la recollida selectiva, aprofitar els elements naturals com a zones verdes i reduir la
mobilitat privada. Volem estalviar i maximitzar l’eficiència energètica, mitjançant mesures de
foment, promovent la iniciativa privada per a la producció d’energia distribuïda a diferents
escales amb subvencions directes i puntuals o rebaixes de l’IBI per la instal·lació i ús de
sistemes d'aprofitament d'aquest tipus d’energies.
Al mateix temps es pot caracteritzar l’obra pública (mobiliari, paviments, etc.) amb criteris
d’eficiència energètica i ambiental, amb atenció preferent a l’ús dels recursos locals (sol, aigua,
verd) a la recerca de l’autosuficiència (deixalleria de barri, compostatge orgànic in situ,
aprofitament d’aigües, etc.), així com fomentar que les demandes energètiques dels privats es
facin col·lectivament: calefaccions i climatitzacions centrals d’edifici, illa o barri perquè la
producció col·lectiva permet sistemes molt més racionals i eficients.

Creació de l’Oficina Energètica
Destinada a ajudar a fer la transició energètica a la ciutadania, a fomentar els usos intel·ligents
respecte dels consums domèstics i a ajudar a la tramitació de projectes de millora de la
sostenibilitat i l’eficiència energètica. Informarà de les línies de subvenció tant de l’Ajuntament
com d’altres administracions i permetrà realitzar diferents tràmits de forma integrada.

Eficiència energètica
1. Elaborarem un Pla estratègic de millora energètica integral del municipi, amb un mapa local
de potencial energètic renovable, prioritzant l’aprofitament solar, eòlic, de la biomassa i de
la geotèrmia.
2. Potenciarem les “Illes energètiques” fomentant mitjançant subvencions directes o
bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures
d’estalvi energètic als edificis construïts. Amb la instal·lació d’aquests sistemes
d’aprofitament solar es genera autoconsum no només per un edifici sinó per tota la illa o,
fins i tot, per a tot el barri.
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3. Treballarem amb la noves comercialitzadores energètiques públiques, com Barcelona
Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Volem
fer la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació
de proximitat i l’energia 100% verda.
4. Implementarem il·luminació intel·ligent, amb sensors, fent que de nit estigui a baixa
intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o vehicle. Una mesura que dóna
més seguretat als vianants al mateix temps que suposa un estalvi d’energia i una reducció
de la contaminació lumínica.
5. Renovarem la flota de vehicles municipals apostant per les energies renovables i
elèctriques 100%.

Gestió de residus
1. Seguirem avançant cap al Residu Zero. Per això seguirem els acords presos al Consell
Municipal de Medi Ambient i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Utilitzarem les noves
tecnologies per fer una recollida més eficient i continuarem aplicant la recollida porta a
porta comercial. Crearem campanyes de conscienciació i fomentarem sistemes de retorn i
reutilització d’envasos, en col·laboració amb el sector comercial i de la restauració local.
2. Augmentarem la freqüència de pas de la deixalleria mòbil pels diferents barris del poble.
3. Seguirem aplicant descomptes en l’impost de circulació als vehicles impulsats amb
energies renovables (ECO i ZERO) i farem gratuïta la zona blava per als vehicles elèctrics.

Gestió de l’aigua
1. Volem recuperar la gestió de l’aigua per fer-la municipal de manera conjunta i coordinada
amb la resta de municipis metropolitans, establint un sistema de gestió del cicle de l’aigua
que garanteixi les inversions necessàries, que sigui sostenible econòmicament, que eviti el
monopoli privat, que tendeixi a la gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al
recurs per a tothom.
2. Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització
d’aigües depurades o de menor qualitat per als usos que ho permetin –reg, neteja de vials,
etc.
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3. Millorarem l’aprofitament d’aigües pluvials a diferents barris. Proposem, de manera
consensuada amb la ciutadania, iniciar una prova pilot a Can Candeler donat que ja
disposa d’un doble sistema d’aigua.
4. Dissenyarem el nou barri de Torreblanca i els nous equipaments (Mas Lluí, nova pista del
pavelló de La Bonaigua) amb aquest sistema d’aprofitament d’aigües pluvials i grises per
aconseguir una millor gestió dels recursos naturals.
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3. Fem feina per un Sant Just econòmicament dinàmic
ERC volem liderar un Ajuntament que elabori i apliqui polítiques de desenvolupament industrial,
econòmic i comercial amb recursos suficients i amb la capacitat de comprendre les necessitats
pròpies del teixit de Sant Just i ajudar a fer créixer l’activitat de les persones emprenedores.
Amb més i millor activitat econòmica ajudarem a tenir un mercat de treball enfocat al fet que les
persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de
condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les
empreses i amb concertació social en les relacions laborals.
Al mateix temps ens cal veure la proximitat de Barcelona com una oportunitat i no com una
debilitat i maximitzar el nostre potencial turístic, cultural i mediambiental per atraure visitants a
Sant Just i afavorir el teixit, social, comercial i econòmic.

Promoció del municipi
Convertirem l’actual servei de promoció econòmica en una veritable Oficina de Promoció del
Municipi que incorpori Comerç, Indústria, Ocupació i Emprenedoria i Turisme. La dotarem de
recursos econòmics i humans millorarem la seva ubicació actual amb mesures com:
1. Rehabilitarem Can Freixes per convertir-la en el centre de referència de la Promoció del
municipi. Hi traslladarem les actuals oficines de Promoció Econòmica que es troben a Can
Ginestar i crearem els espais adequats a les necessitats de formació per a persones
aturades, per a la realització d’accions informatives i de foment de l’emprenedoria.
2. Crearem una web especifica d’atenció a l’empresa i les persones autònomes, de foment de
l’ocupació i el comerç, on hi haurà les ofertes de treball, la localització de les empreses i
comerços, …

Comerç
Hem de bastir un model de comerç local i de proximitat que vertebri i cohesioni socialment els
nostres barris, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats
econòmiques i cíviques del municipi. Un model que garanteixi la pervivència d’una àmplia oferta
de petit comerç independent i eficient, fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi el
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criteri de la localització, preferentment dins les trames urbanes consolidades, com a element
fonamental d’una activitat comercial sostenible, competitiva i ordenada.
Perquè volem un Sant Just actiu i atractiu creiem que el comerç local i de proximitat és la base
per a que el municipi tingui vida. Per tal d’aconseguir-ho, proposem un seguit de mesures que
forçosament cal consensuar i coordinar les associacions del sector econòmic del nostre
municipi:
1. Crearem, en col·laboració amb el sector, una nova imatge corporativa del Comerç Sant
Just:
1.1. proposem la creació d’una identitat corporativa única per a tot el teixit comercial del
poble que englobi les diferents àrees del municipi. Tot i així, cada zona comercial
podria tenir una imatge que la distingís però sempre seguint una relació amb la imatge
que les engloba a totes.
2. Seguirem fomentant el comerç i consum de proximitat i de productes “Km0”, potenciant el
Mercat municipal, els mercats ambulants i donant ple suport a les associacions de
comerciants i a les seves aportacions, suggeriments i projectes.
3. Farem el Pla de comerç en col·laboració amb el sector, on definirem les zones comercials
del poble i farem propostes de millora de l’accés, l’aparcament i la senyalització i es
definiran els serveis associats a cada una de les zones comercials, que caldrà crear en
aquelles on no hi siguin:
3.1.1.aparcament en zona blava, per a fomentar la rotació.
3.1.2.aplicació de sensors d’aparcament per a saber la disponibilitat des dels diferents
eixos viaris principals.
3.1.3.Senyalització d’orientació des dels aparcaments als carrers comercials per als
vianants que vagin a comprar.
3.1.4.zones amb carros per a poder portar càrrega amb pes des dels aparcaments a
les botigues.
3.1.5.tòtems informatius a les entrades de les zones comercials amb el plànol i la
informació dels comerços de la zona.
4. Crearem una pàgina web que englobi a tot el comerç del municipi, el potenciï i
l’interrelacioni.
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5. Impulsarem el servei de repartiment coordinat entre els diferents comerços per tal
d’optimitzar recursos i donar un bon servei a la clientela. El farem en vehicles elèctrics per
afavorir el medi ambient.
6. Treballarem amb la regidoria de via pública i d’energia per canviar i millorar
progressivament la il·luminació dels carrers, amb les zones comercials com a prioritat
irrenunciable.

Indústria i Serveis
Considerem els Polígons industrials i d’activitat econòmica com un valor essencial del nostre
municipi. El sòl industrial i d’activitat econòmica és un dels principals actius de Sant Just. Cal
trobar la manera de crear entorns més agradables i millors condicions per lligar-se a la resta del
teixit urbà i que sigui vist, també, com a poble.
Som davant d’una oportunitat per guanyar competitivitat, un factor essencial si volem assolir
una millora dels salaris. És molt important que des de l’administració acompanyem empreses,
persones treballadores i actors econòmics en la transició d’una indústria “clàssica” cap a una
indústria “intel·ligent” que adopti els espais, les cadenes de producció i la digitalització com a
eines de millora de la productivitat.
Aquesta indústria intel·ligent també ha de permetre assolir millores en termes ambientals, en
les condicions laborals de treballadors i treballadores i una personalització de la producció
segons les necessitats de consum.
1. Aplicarem l'estratègia SmartCAT: fomentarem la relació i entesa entres ajuntament i sectors
econòmics amb la creació d’un Consell Econòmic Municipal (CEM) format per ajuntament,
empreses, pimes, sindicats i entitats, per crear sinergies i definir conjuntament necessitats,
propostes i recursos de foment de l’ocupació i l’emprenedoria, com per exemple la creació
d’un portal web que reculli web la cartera de serveis per a les empreses dels polígons de
Sant Just, la seva ubicació, contacte, com arribar, etc.
2. Blindarem els polígons industrials, preservant l'activitat econòmica que s’hi realitza i
potenciant la instal·lació de nous sectors empresarials i econòmics. Buscarem facilitar els
canvis d'usos per fer-hi altres activitats econòmiques, potenciant espais compartits de tot
tipus de feines, serveis i empreses.
3. Incentivarem la creació d’una associació d’empreses dels tres espais empresarials,
econòmics i de serveis de Sant Just.
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4. Coordinació del teixit empresarial local per a la generació de sinergies i per definir recursos
formatius destinats a capacitar els treballadors en la digitalització del sector industrial.
5. Assessorament a empreses en la diagnosi per conèixer el potencial d’integració d’eines de
digitalització en els seus processos de producció que els permetin guanyar competitivitat.
6. Pla d’acció immediata per a la dignificació dels Polígons industrials.
6.1. Millora de vials, voreres i senyalització.
6.2. Millora de la il·luminació.

Ocupació i Emprenedoria
Hem de treballar per millorar l’ocupació laboral, especialment en els col·lectius amb més
dificultats (joves, dones), la promoció del progrés empresarial, amb la conseqüent generació
d’ocupació, el foment de la formació continuada dels treballadors i treballadores i les persones
emprenedores.
Les polítiques d’ocupació han d’anar dirigides, principalment, a la recuperació de les persones
sense ocupació, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels
diferents actors socials i liderats des de l’Ajuntament. S’han de seguir teixint complicitats entre
les empreses i els ajuntaments, base per establir programes de foment de l’ocupació.
Unes polítiques actives fortes són un element indispensable per treballar en aquesta línia:
1. Donarem suport a l’emprenedoria i al treball autònom facilitant l’obertura de nous negocis
amb bonificacions progressives d'impostos i taxes i un seguiment i assessorament
personalitzat i servei d’ajuda per les tramitacions administratives.
2. Seguirem amb el treball de foment de l’ocupació i la formació de persones aturades
especialment amb les persones joves i les majors de 45 anys.
3. Ens adherirem al programa EYE de la Unió Europea, un programa de beques / ajudes per
a persones emprenedores amb menys de 3/5 anys d’experiència que els proporciona
estades a empresarials a la UE per millorar competències i coneixements.
4. Afavorir i enfortir els espais existents de treball col·laboratiu per aprofitar les sinergies locals
i impulsar projectes que reverteixin en el territori.
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Turisme
Sant Just ha de ser vist com la porta d’entrada a Collserola per a la resta de municipis de la
comarca del Baix Llobregat, esdevenir una destinació de qualitat, fonamentada en un turisme
d’alt valor afegit –que no “de luxe”–, amb una oferta diversificada que ens permeti assegurar la
sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística.
El nostre patrimoni cultural i natural és un tresor i ha de ser vist com un factor competitiu únic i
singular al qual hem d’atorgar el màxim valor per diferenciar-nos de la resta de municipis de
l’entorn. La nostra oferta ha de girar al voltant de la promoció dels trets i els valors que ens
distingeixen, amb elements històrics, culturals, naturals i patrimonials.
1. Creació d’un portal web que englobi i potenciï totes els actius turístics que tenim a Sant
Just, des de diferents vessants i de manera transversal:
1.1. Cultura
1.2. Gastronomia
1.3. Patrimoni històric, cultural i natural
1.4. Esports
2. Instal·larem i posarem en funcionament pantalles informatives d'activitats en diferents punts
estratègics de l’espai públic i els equipaments.
3. Seguirem creant campanyes per donar a conèixer Sant Just, els seus serveis, la
gastronomia, el poble, els edificis històrics, les activitats i el patrimoni (Quintotapa, Nit de
tapes al Mercat, ...).
4. Treballarem campanyes per donar a conèixer la Vall de Sant Just, arribant a acords amb
diferents entitats, particulars i altres administracions per fer activitats conjuntes formatives a
Collserola, potenciant els diferents serveis i espais existents al Parc.
5. Reconeixerem explícitament i en l’espai públic les activitats històriques que ens fan ser un
poble únic.
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4. Fem feina per un Sant Just culturalment actiu
Sant Just té en la Cultura una de les seves millors cartes de presentació. Per això ha
d’esdevenir de manera definitiva la columna vertebral dels valors cívics i ser considerada un
pilar de l’estat del benestar. Les polítiques públiques tenen com a objectiu principal el benestar
de les persones. Així doncs, el desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés en
condicions d’igualtat a la producció cultural són un element indispensable d’aquest benestar.
Totes les nostres polítiques culturals aniran encaminades a garantir l’accés lliure i universal a la
cultura, un dret que fomenta el pensament crític i impulsa la creativitat en totes les seves
formes d’expressió.
Per aconseguir-ho necessitem crear estructures culturals que facilitin la suma de recursos i
afavoreixin el treball transversal entre diferents sectors creatius. Volem un teixit cultural estable
i d’alta qualitat, que no elitista. La creació cultural i el patrimoni de Sant Just han de ser
valorats, coneguts i reconeguts com un dels nostres actius més indispensables.

La Cultura com a tret distintiu
Treballarem per generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar
la conservació, rehabilitació, difusió i accés al patrimoni i garantir el creixement i qualitat de la
creació cultural. Garantirem la presència de la cultura en totes les polítiques municipals (salut,
educació, benestar, urbanisme, turisme, etc.). Així incidirem en el caràcter integrador i de
cohesió de la cultura.
Els santjustencs i santjustenques han de poder gaudir de la cultura actual i del pòsit històric
que actualment podem contemplar mitjançant la riquesa del nostre patrimoni material i
immaterial.
1. Vetllarem perquè tothom tingui accés als ensenyaments artístics de Can Ginestar i de
Carrau Blau. Les condicions econòmiques no poden ser una barrera d’accés.
2. Rehabilitarem la Sala Gran de l'Ateneu per incorporar-la a circuits culturals comarcals i
nacionals. La dotarem del pressupost i equip humà necessari per tenir una programació
estable de qualitat coordinadament amb l’Ateneu per enriquir la creació i producció en arts
escèniques, música, etc.
3. Crearem un programa d’art al carrer com a espais expositius pròxims a la ciutadania.
Ubicats estratègicament, durant 12 mesos 12 artistes diferents (1 per mes) actuaran sobre
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el mateix espai i la seva obra romandrà exposada durant 30 dies fins a la realització d’un
nou mural del següent artista.
4. Seguirem fomentant i donant suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les
manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del
municipi, així com també les de nova creació.
5. Potenciarem una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format digital, i emprant les
eines de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre els equipaments
culturals del municipi, l’agenda d’actes i festes, les novetats a les biblioteques, etc. Al
mateix temps serviria com un calendari únic que permetria una millor coordinació i més
sinergies entre diferents activitats culturals.
6. Promocionarem l’obra d’artistes, autores i autors locals mitjançant el web municipal,
facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals de la programació.

Equipaments culturals
Creiem en els equipaments culturals com espais on han de néixer sinergies entre les persones i
entitats que els utilitzen, facilitant les eines i els coneixements per apostar per l’aplicació de la
gestió cívica dels equipaments municipals i de la programació que se’n derivi una fórmula de
gestió d’un equipament on les entitats participen en un consell de gestió de l’equipament
aportant al projecte un valor afegit tenint en compte que si apostem pels equipaments i els
projectes de proximitat, cal una programació amb un alt grau de sintonia amb el territori i el
sector, i també cal vetllar perquè les activitats siguin complementàries i reforcin les que genera
el mateix territori mitjançant la seva xarxa associativa.
Aquestes necessitats fan pertinent que les entitats de Sant Just tinguin un paper important en la
concreció del pla d’usos dels equipaments, com a coneixedores de la realitat dels seus barris i
les dinàmiques que hi actuen, incorporant l’equipament a la dinàmica territorial i evitant que
esdevingui un cos estrany.
Al mateix temps cal vetllar perquè aquesta feina s’ajusti a les necessitats de la població, tenint
en compte les especificitats de Sant Just i garantint criteris de proximitat i universalització
d’accés a l’ús.
1. Adquirirem un espai adequat a les necessitats de creadors i entitats culturals pel correcte
desenvolupament de les seves activitats i magatzem, autogestionat i compartit, i que
substitueixi també l'actual espai de magatzem de la Brigada vella per:
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1.1. Donar cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases del seu procés de
creació posant a disposició tallers, potenciant la seva interrelació i mobilitat i
acompanyant-los en la exhibició de la seva obra en diferents espais municipals.
1.2. Afavorir la professionalització dels creadors i creadores.
1.3. Es creï un programa lligat al món educatiu i formatiu, relacionat amb els diferents
centres educatius del municipi (escoles bressol, primària i secundària), amb Carrau
Blau, cursos de Can Ginestar i Casal de Joves.
1.4. Desenvolupar un programa d'intercanvis i de treball amb entitats i artistes
internacionals.
2. Racionalitzarem els espais de Can Ginestar per convertir-la en un veritable punt de trobada
de la Cultura Popular: traslladarem la Policia Local i Promoció econòmica i guanyarem
espais per a entitats: reunions, activitats, despatxos, ...
2.1. Traslladarem el Carrau Blau a Can Ginestar i ho convertirem en un centre de referència
de la formació integral en Arts plàstiques.
2.2. Ampliarem els espais de la Biblioteca amb una sala d’activitats i augmentarem el
personal i els horaris d'obertura. També obrirem més hores com a sala d’estudi en
període d’exàmens i descentralitzarem part del fons i del servei de préstec en els nous
equipaments de Mas Lluí i Torreblanca.
3. Reconvertirem La Vagoneta en un espai de creació, formació i exhibició d’arts visuals,
imatge i fotografia.

Patrimoni cultural
L’Arxiu municipal seguirà vetllant per difondre la nostra història i patrimoni a través d’espais de
memòria, presentacions, conferències, exposicions, visites guiades i treball compartit dels amb
els departaments d’educació i turisme.
Seguirem aplicant polítiques que estimulin la recuperació de la memòria històrica de Sant Just i
la potenciació del coneixement del nostre patrimoni, material i immaterial, en el marc de
propostes transversals capaces de confluir en mesures que impliquin el teixit social i econòmic
de Sant Just, enfortint el paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, les propostes
turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia, i les xarxes associatives locals. En
aquesta línia, seguirem col·laborant amb el Centre d’Estudis Santjustencs i amb totes aquelles
persones que tinguin inquietuds compartides.
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1. Aplicarem el model de recuperació i difusió del Refugi Antiaeri a altres elements del
patrimoni com la Penya del Moro i el Molí Fariner.
2. Crearem el portal web dedicat al Patrimoni històric i cultural de Sant Just per donar a
conèixer la nostra riquesa i valor com a municipi.
3. Seguirem impulsant la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la
memòria del territori.
4. Continuarem treballant en l’impuls de la recerca sobre la història local de les dones que han
format part de la identitat i en facilitarem la difusió.
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5. Fem feina per un Sant Just Republicà
La República no és un eslògan. Per ERC el republicanisme és una manera d’entendre i
construir la societat que ens envolta i un principi rector de les actuacions dels servidors públics.
Els Ajuntaments liderats per Esquerra Republicana de Catalunya es caracteritzaran per
construir i mantenir una relació d’igual a igual amb la ciutadania, des de la base. Dialogarem
amb veïns i veïnes i farem polítiques basades en la proximitat, la transparència, l’honestedat, la
participació i l’ètica, veritables valors republicans.
Ens comprometem a situar la ciutadania al centre de la governança. Això comporta construir
governs participatius i col·laboratius que siguin també transparents, ètics i oberts, i que acostin
la informació i les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A més, el diàleg constant i la rendició
de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments republicans i situen la ciutadania i
les entitats en un paper actiu i protagonista envers les polítiques locals.
Des d’Esquerra Republicana tenim el compromís de construir municipis que fan República dia a
dia per donar resposta als reptes socials amb l’objectiu d’enfortir la democràcia, crear valor
públic i augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Els regidors i regidores d’ERC Sant Just a l’Ajuntament tindran uns principis rectors de les
seves actuacions basats en:


La justícia social és el principi orientador de l’actuació dels municipis
republicans al servei de la ciutadania i per tal de garantir els mateixos drets i
oportunitats a tothom.



La dinamització econòmica responsable dels municipis i les ciutats republicanes té
l’objectiu d’assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball,
digne i de qualitat.



L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de
l’educació i de la cultura un projecte de ciutat obert a tothom i on totes les persones en
formin part.



La gestió pública dels serveis permet als municipis republicans assolir un alt nivell
d’eficiència, evitar duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen
a la ciutadania.



La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible dels
municipis republicans és la seva aportació al benestar present i futur de la ciutadania i
del territori.
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Participació
Volem entomar el repte de consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió del
nostre Ajuntament basat en la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de
la democràcia representativa. Establir la lògica republicana d’implicar tota la ciutadania en els
processos de presa de les decisions que els afecten en la seva quotidianitat.
La participació ciutadana, entesa com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de
l’administració municipal, serà una opció estratègica i estructural del nostre Ajuntament i haurà
de guiar les nostres actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament
amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.
1. Millorarem i ampliarem el programa “Regidor/a de proximitat”, amb més sessions
periòdiques per escoltar i atendre les necessitats més immediates de les persones.
2. Impulsarem definitivament la creació del Consell de poble com a espai d’acció comunitària,
en paral·lel a la creació de Consells de barri, ambdós amb capacitat d’incidència en les
polítiques que els puguin afectar, amb competències clares i efectives i, en funció de les
realitats, disposició de pressupostos de lliure aplicació.
3. Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics de manera complementària a la
resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir la participació ciutadana.
4. Seguirem reforçant el teixit associatiu, ajudant i impulsant les associacions i entitats
ciutadanes com a instruments de participació i organització de la ciutadania tant des del
punt de vista territorial com sectorial. Seguirem promovent les seves activitats i fomentant la
seva intervenció en la definició de les polítiques públiques a través dels Consells sectorials
de participació.

Transparència, ètica i bon govern
El repte de viure en una democràcia oberta passa per potenciar el control ciutadà als
ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert són la transparència, l’ètic i el bon govern.
Obrirem les dades públiques, els plens, oferirem accés a la informació, elaborarem infografies i
informes dels processos de presa de decisions amb l’objectiu de proporcionar eines perquè la
gent pugui exercir un seguiment senzill i un control exhaustiu de les polítiques públiques. La
transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i
acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.
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1. Elaborarem el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, full de ruta de l’actuació del Govern
municipal, de manera participativa i en col·laboració amb la ciutadania, amb indicadors
realistes de compliment del Pla.
2. A l’inici del mandat s’elaborarà el calendari d’afectacions d’obres públiques, es publicarà al
web municipal i a final de cada any es farà una auditoria pública del seu grau de
compliment.
3. Crearem espais d’audiències públiques periòdiques de seguiment d’obres i projectes.
4. Establirem en totes les licitacions públiques clàusules per afavorir la contractació social i la
compra de productes i serveis sostenibles mediambientalment i de proximitat.
5. Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de
l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda per la
ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.
6. També impulsarem que Promunsa difongui de manera periòdica i actualitzada tota aquella
informació institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària i
estadística que es consideri rellevant.
7. Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició de comptes.
Ens comprometem a presentar, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització
de cada exercici pressupostari, per a la seva publicació, un informe de les principals
actuacions dutes a terme que ha de contenir almenys:
7.1. El grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.
7.2. La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu cost.
7.3. La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la
població, desagregada per sexe sempre que sigui possible.
7.4. La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.
7.5. Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.
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ANNEX 1
Actuacions a diferents zones del poble
Elaborarem i farem públic un Pla d’Inversions i Millores a la via pública, acompanyat d'un
calendari, despeses previstes i fons de finançament. Ens centrarem sobretot en aquells carrers
que no compleixin la normativa en el mínim d’amplada necessari.
De manera generalitzada, utilitzarem asfalt sonoreductor en la nova pavimentació dels carrers.
Zona Centre
1. Implantació de la Zona Verda, amb preus reduïts i especials per a persones residents,
amb l’objectiu de guanyar espais d’aparcament.
2. Ampliació de la zona blava i instal·lació de sensors que informin de les places
d’aparcament disponibles amb l’objectiu d’afavorir el comerç i el veïnat.

Barri Sud
1. Remodelació del carrer Santa Teresa entre la Carretera i Font.
2. Prova pilot per la pacificació dels carrers Roquetes i Sadet.
3. Actuacions per la reducció de velocitat dels vehicles del carrer Creu.

Barri Nord
1. Millores de la il·luminació seguint el concepte d’Smart City: amb sensors, fent que de nit
estigui a baixa intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o vehicle. Una
mesura que dóna més seguretat als vianants al mateix temps que suposa un estalvi
d’energia i una reducció de la contaminació lumínica.
2. Instal·lació de sensors a la zona blava que informin de les places d’aparcament disponibles
amb l’objectiu d’afavorir el comerç i el veïnat.
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Mas Lluí
1. Recuperarem el projecte de pont entre Mas Lluí i la Carretera pel carrer Blasco de Garay.
2. Seguirem treballant amb la Generalitat per la implantació d’un Institut – Escola al barri que
doni cobertura a les necessitats educatives.
3. Seguirem aplicant les millores de transport necessàries, sobretot pensant en la connexió
amb els centres educatius.
4. Treballarem perquè el nou equipament Soledat Sans sigui un veritable motor de
dinamització del barri.
5. Seguirem facilitant l'obertura de comerços que dinamitzin la zona i la implantació del mercat
setmanal.

La Plana – Bellsoleig
1. Equipament al Parc de Can Padrosa per dinamitzar el barri.
2. Millora de la seguretat amb l’aplicació del patrullatge a peu i de proximitat i la finalització de
la implantació de càmeres lectores de matrícules de vehicles.
3. Il·luminació intel·ligent, amb sensors, fent que de nit estigui a baixa intensitat però augmenti
quan s’acosti alguna persona o vehicle. Una mesura que dóna més seguretat als vianants
al mateix temps que suposa un estalvi d’energia i una reducció de la contaminació lumínica.
4. “Illes energètiques” fomentant mitjançant subvencions directes o bonificacions de l’impost
d’obres, la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als
edificis construïts. Amb la instal·lació d’aquests sistemes d’aprofitament solar es genera
autoconsum no només per un edifici sinó per tota la illa o, fins i tot, per a tot el barri.

Basses de Sant Pere
1. Implantació de la Zona Verda, amb preus reduïts i especials per a persones residents.
2. Renovació de les voreres i la il·luminació de l’Avinguda Generalitat.
3. Creació d’espais d’estada familiars al voltant de l’Escola Montserrat.
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Carretera – Hostal Nou
1. Tramvia per Laureà Miró i creació de bulevard

La Miranda
1. Aplicarem i controlarem el compliment de les millores consensuades amb el veïnat
respecte l'entrada i sortida de l'alumnat de la Institució La Miranda.
2. Millorarem la visibilitat de la rotonda de Batista i Roca – Picalques.
3. Reformarem el carrer Sant Josep i seguirem pressionant les companyies de serveis perquè
soterrin el cablejat.
4. Pacificarem de vehicles el carrer Batista i Roca.
5. Actualitzarem la il·luminació del barri, sobretot als carrers Arc, Santa Gemma, Baixada del
Mas i Creu del Pedró aplicant Il·luminació intel·ligent, amb sensors, fent que de nit estigui a
baixa intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o vehicle. Una mesura que
dóna més seguretat als vianants al mateix temps que suposa un estalvi d’energia i una
reducció de la contaminació lumínica. Aquests carrers també necessiten una reforma per
adaptar-los a la normativa vigent.
5. Consensuarem amb el veïnat de quina manera es poden millorar les escales de connexió
entre Sant Josep i Creu del Pedró.

Torreblanca
1. Aplicació del concepte d’Ecobarri des del seu disseny: eficiència energètica, recollida
selectiva, il·luminació intel·ligent, autosuficiència energètica, aprofitament d’aigües, ...
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