
 

 

 

 

MEMÒRIA DE L'ANY 2018 
 
 
 

Can Ginestar, Carles Mercader, 17   08960 Sant Just Desvern 
 
 
 

http://santjust.org/centredestudis 
http://centreestudissantjustencs.cat 

 

centredestudis@santjust.org 
 

http://www.facebook.com/CentreEstudisSantjustencs 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
  

 
 
 

Fem cultura, fem país 
 
 
 

Aquesta memòria es el recull de la feina i la capacitat del Centre durant l'any 2018, i confiem 
seguir amb el vostre suport i fidelitat. 
 
Us convidem a participar amb els vostres suggeriments i interactuar amb nosaltres, la Junta, que 
posa tot l'esforç i entusiasme al servei del nostre poble i el nostre país. 
 
 
 
Maria Quintana i Cortès 
presidenta del CES 

 
 
 

 
Passejada Literària d'Estiu - Festa Major 2018, dedicada a "Les botigues pel record 3" 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
1.- GESTIÓ ENTITAT 

 

 

 
El 26 de gener de 2018 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2017, amb l’assistència de 33 sòcies i socis que 
representaven el 18 % del total de la massa social. 
 
Dintre de l’apartat de Renovació de càrrecs, la Junta va 
proposar a l'Assemblea l'única candidatura presentada, 
encapçalada per Maria Quintana i Cortès.  
 
L’Assemblea va aprovar per unanimitat la nova Junta. 
 
 

D'acord amb l'acta de l'Assemblea, la composició de la Junta és la que segueix: 
 

Presidenta Maria Quintana i Cortès 

Vicepresidenta Palmira Badell i Farigola 

Secretari Vicenç Duran i Subirana 

Tresorera Berta Quintana i Cortès 

Vocal Pere Aceitón i Marín 

Vocal Miquel Almela i Casanova 

Vocal Francesc Blasco i Urpinell 

Vocal Antoni Fumadó i Garcia 

Vocal Josefina Modolell i Ribalta 

 
La Junta ha realitzat les reunions els primers dijous de cada mes fins l'estiu, i desprès els primers dimarts de cada 
mes de l'any 2018, a l'estatge social de l'entitat ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Can Ginestar. 
 
El moviment social d'enguany ha estat de 7 altes, 4 
baixes voluntàries, i 3 defuncions, quedant actualment un 
cens de 186 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar el traspàs dels socis: 

 Josep Sadurní i Castro 

 Rafael Malaret i Amigó 

 Antònia Rofes Llauradó 
  

 

Es recorda a tots els socis la importància de tenir una 
adreça de correu electrònic de contacte per tal de rebre 
de manera ràpida totes les activitats organitzades o 
promocionades pel CES. 
 
Cada trimestre es distribueix una circular que recull totes 
les activitats previstes per als propers mesos, la qual 
també s’envia per correu postal al domicili dels socis que 
no disposen de correu electrònic. 
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El web és gestionat per Jordi  ironès. Hi trobareu 
puntualment totes les activitats que anem realitzant, amb 
el propòsit de convertir-lo en el principal mit   de 
comunicaci  del     amb els socis, amics i 
simpatitzants. 
Al mateix temps, voldríem que fos un referent a l  ora 
d obtenir in ormaci   sobre totes les nostres publicacions i 
treballs. 
 

 

Recordem que el CES a més de tenir una pàgina a Internet on trobar totes les nostres activitats, publicacions, museu 
virtual i notes d’interès, també disposa d’una adreça de correu electrònic, que permet una comunicació directa amb 
l’entitat, i una p gina a  acebook que complementa el web. 
 
El dissenyador gràfic Alex Espinosa, de l'empresa Braille Corp., està treballant en la implementació d'un nou web del 
CES molt més ambiciós, actualment en construcció però ja s'hi pot entrar, al següent enllaç web 
http://centreestudissantjustencs.cat 
  

 

Al web del CES tenim un enllaç al blog titulat "Dades 
històriques de Sant Just Desvern", a càrrec de Pep 
Quintana, el qual ja ha elaborat 150 fitxes temàtiques 
amb la intenció d'un més ampli coneixement del que ha 
conformat la nostra història. 
 

 
Hi han 361 usuaris i 347 seguidors de la xarxa social 
facebook que els agrada la pàgina del CES i que reben 
automàticament la informació penjada. 
 
Es consolida aquesta activitat del CES gràcies a bolcar 
fotografies que donen peu a la participació activa de 
socis i simpatitzants, de manera que s'ha format una 
parròquia bastant fidel. 
 

 

 

La llei de transparència és una normativa que obliga les 
entitats a fer públic de forma activa tota una sèrie 
d’in ormaci  vinculada a la gesti  interna i econòmica. 
 
Per donar compliment a aquesta normativa, al web del 
CES estan penjats els Estatuts, la Memòria Anual, i la 
subvenció atorgada per l'Administració Pública. 
 
També es pot descarregar el model de sol·licitud d'alta de 
soci. 
 

 
 ’ a actualitzat el llistat dels llibres del  ons del    , i 
tots els llibres disposen d'un codi amb una etiqueta 
senzilla per localitzar els llibres de la biblioteca. 
 
Actualment, tenim una dotació de 615 llibres amb 987 
entrades de capítols, tot i que han entrat uns quants 
llibres que estan pendents d'etiquetar. 
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El Museu Virtual de la web del CES, gestionat per Miquel 
Almela i Jordi Cunties, va creixent constantment amb la 
incorporació de nous materials. 
 
S'està seguint la recerca d'elements museables i la 
confecció de les corresponents fitxes, que es van 
incorporant progressivament. Es poden consultar al web 
del CES, apartat Museu Virtual. 
 
Actualment tenim 457 fitxes, de les quals 387 són 
obertes, 24 tancades i 46 en procés d'elaboració. 
 

 
 
Tenim un espai propi tots els dilluns de les 12 h. a les 
12:15 h. a Ràdio Desvern, conduït per la presidenta 
Maria Quintana i Cortès. 
  

 

 

La Vall de Verç presenta mensualment, a les pàgines 
centrals de la revista, una secció titulada "Després de 
l’Abans", on s’expliquen tot tipus de notícies i  ets 
històrics relacionats amb Sant Just, signades 
principalment per Pere Font amb la col·laboració d'altres 
socis del CES. 
 
La secció "Ara fa 25 anys" està realitzada i signada pel 
Centre d'Estudis Santjustencs, i està dirigida per Pere 
Font. 
 

 
 l     agraeix al soci Lluís Ramban l’aportaci  dels 
reportatges fotogràfics durant els actes organitzats o 
promocionats pel CES. 
 
El 31 de gener Lluís Ramban fa donació al CES del seu 
arxiu personal sobre els reportatges de l'entitat format 
per 8 CD. 
 

 

 

 

El 9 d'octubre l'IRMU ens notifiquen que com a centre 
integrant de l’Institut Ramon Muntaner a finals de l'any 
2018 finalitzarà el període de validesa del carnet 
RECERCAT, i procediran a la confecció dels nous carnets 
que tindran una validesa de 10 anys a partir de l’any 
2019, el qual comptarà amb noves ofertes i promocions 
per als seus usuaris. 
 

 
2.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

 

 
Membres de la junta directiva del CES, principalment 
Maria Quintana, assisteixen a totes les reunions del 
Consell Municipal de Cultura, que enguany s'han celebrat 
a la sala de juntes de l'Ajuntament de Sant Just Desvern 
el 12 de març, el 6 de juny, i el 22 de novembre. 
 
 

http://santjust.org/centredestudis/imatges/ec2rello01-0330_640.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=vall+de+ver%C3%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=R23wZZoKfAFQAM&tbnid=i3qTntPmSliAWM:&ved=&url=http://www.premsacomarcal.cat/La-Vall-de-Vers&ei=JORqUdz6L-ev0QXa1YHADg&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNEMq0ouk88Iu412PC7pT6VEcMVIww&ust=1366046117492992
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s8YMGwmAi2Y8OM&tbnid=6Bj7QR8q5HLpAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.santjust.org/vpvern/&ei=8CWeUtyWGcKw0AXtpYHIDQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNENQh-mugWQQFHuXWIhI7aIt4FL9A&ust=1386182460418613
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Pere Aceitón i Oriol de Fàbregues assisteixen a totes les 
reunions del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, que 
habitualment se celebren a l'Ajuntament que enguany 
s'han celebrat el 15 de febrer, el 19 de juny i el 27 de 
novembre. 
 
 

 

 

La comissió de les festes de Sant Jordi es va reunir el 12 
de març, i membres de la junta directiva del CES hi van 
ser-hi presents. 
 
Com es habitual vàrem mostrar el nostre interès per 
sol·licitar una paradeta la Diada de Sant Jordi 

 
Membres de la junta directiva del CES assisteixen a les 
reunions de la Comissió de Festes de Sant Just Desvern 
"El Nucli" per organitzar les activitats de la Festa Major 
2018. 
 
Enguany s'han celebrat a diferents instal·lacions 
municipals, i la primera va tenir lloc el 6 de febrer i la 
segona el 5 de març, i la tercera el 13 d'abril. 
 

 

 

Membres del CES van ser presents a la reunió de la 
Comissió de Festes de Tardor 2018, que va tenir lloc el 
18 de juliol. 
 
També vàrem mostrar el nostre interès per demanar una 
paradeta per Sant Just al carrer. 

 
A la sessió plenària del Consell Municipal de Cultura, 
celebrat el 14 de març es va constituir una Comissió de 
Treball, integrada per persones membres del Consell que 
poguessin actuar com a Grup impulsor del Pla d'Acció 
Cultural, de la qual Palmira Badell en forma part. 
 
L'11 de juny Maria Quintana va ser entrevistada durant 
una hora per l'empresa de gestió cultural "Calaix de 
Cultura", que actualment gestiona els equipaments 
culturals de Sant Just Desvern. 
 

 

 

 

El 2 de juny va tenir lloc a can Soler la 9a Trobada 
d'Entitats participants en el programa "Col·laborem amb 
el Parc", amb l'assistència de Pere Aceitón en 
representació del CES i Francesc Blasco en 
representació de la SEAS. 
 
Es va comentar la tasca realitzada per la SEAS i el CES a 
la penya del Moro, a Sant Just Desvern. 
 
El 24 de novembre va tenir lloc la 10a Trobada d'Entitats 
col·laboradores amb el Parc.  
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3.- REPRESENTACIÓ 
 

 

 
Dins les Jornades de l'Any Europeu del Patrimoni 
Cultural, la Diputació de Barcelona va celebrar la jornada 
"Cultura i Memòria" el 26 de febrer a l'Espai Francesca 
Bonnemaison. Hi van assistir Vicenç Duran i Jordi Amigó. 
 
 

El 6 i el 13 de març es va dur a terme amb èxit l’inici de 
l’actuaci  con unta de la   A  i el     al camí de la 
Penya del Moro des del Coll de Can Solanes. 
 
Ambdós dies hi van participar 15 persones, amb la 
coordinació de dos tècnics del Consorci del Parc. 
 
Per consolidar el camí vam fer una feixuga tasca de 
cavar, moure terra i pedres, aplanar, esporgar i esmicolar 
vegetació. 
  

 

Dins la campanya "Collserola Territori Vital", el 10 de 
març, de les 9 a les 13 h. vam establir un Punt 
d'Informació sota l'olivera del coll de can Solanes, 
concretament al PR-C 165, direcció nord E 07 i direcció 
sud E 15, cruïlla accés a la Penya del Moro. 
 
Vam interaccionar amb els vianants i vam confeccionar 
un informe de dades estadístiques resultat de l'observació 
i valoració dels comentaris, amb una visualització de 325 
persones, una cada 44,3 segons. 
 
Aquesta tasca de voluntariat la va duu a terme Francesc 
Blasco i Vicenç Duran. 
 

El 17 de març va tenir lloc l’Assemblea Anual de la 
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana 
2018 a Lleida. 
 
Com a representats de diferents entitats van ser-hi 
presents 80 persones. Per part del CES van assistir-hi 
Maria Quintana i Vicenç Duran. 
  

 

El 21 de març, a les 19:30 h., es va celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia a la sala del Cinquantenari de 
l'Ateneu. Enguany dedicat a Montserrat Abelló i M. Mercè 
Marsal. Van assistir poc més d'un centenar de persones. 
 
Hi van intervenir poetes com Mireia Vidal-Conte, Helga 
Simon i Miquel de Palol, a més dels guanyadors 
santjustencs del Premi de Sant Jordi, veïns estrangers del 
poble que estudien català al CPNL i d'altres lectors. 
 
Maria Quintana va coordinar la participació del CES amb 
els rapsodes següents: Palmira Badell, Pere Olivé i Maria 
Quintana. 
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Del 13 al 15 d'abril es va celebrar el Recercat, jornada de 
cultura i recerca local, a Manresa, Capital de la Cultura 
Catalana 2018. 
 
Maria Quintana i Palmira Badell, van fer torns per estar 
presents a l'estand que acollia l'entitat. 
  

 

 
 
El 19 abril, al local social de la SEAS a l'Ateneu, va tenir 
lloc una xerrada sobre el Parc Natural de la Serra de 
Collserola amb dues tècniques del Consorci del Parc. Van 
anar-hi 30 persones. 
 
 

 
El 28 de juny es va celebrar l’Assemblea  eneral 
Ordinària 2017 del Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat a Castelldefels, amb una assistència de 30 
persones, dels 300 socis de l'entitat. 
 
Maria Quintana i Vicenç Duran van anar a l'Assemblea 
en representació del CES. 
 

 
 
 

 
 
 

 

El 3 de juliol vam participar en un projecte que 
anomenen "Lideratges femenins al Baix Llobregat. 40 
anys de feminisme". Aquest projecte consisteix en 
estudiar i documentar el protagonisme de les 
baixllobregatines en la lluita pels drets de les dones a 
Catalunya, des de la transició fins als nostres dies. 
 
Maria Quintana va ser present al fòrum que portava per 
títol "Les entitats del Baix Llobregat, espais de lideratges 
femenins", per tal de reflexionar cooperativament sobre el 
paper de les dones vinculades a diferents tipologies 
d’entitats de la nostra comarca. 
Van assistir-hi 15 associacions de la comarca. 

 
L'11 de setembre, membres de junta van participar en 
l'ofrena floral d'entitats al Parc de Pau Casals, davant de 
l'estàtua commemorativa de l'11 de setembre, creada per 
l'escultora Concepció Gómez Bori en homenatge a la 
Diada Nacional de Catalunya. 
  

 

Del 17 al 19 d'octubre es van celebrar a Sant Just 
Desvern les Jornades Internacionals Creatives, que 
formen part del programa europeu Rutes Singulars dins el 
projecte europeu Poctefa. 
L’acte d’inauguraci  del dia 17 es va  er una taula rodona 
amb artistes locals en una de les sales del taller 
d’arquitectura Ricard Bo ill. Les ponències del dia 18 es 
van celebrar al hotel City. 
Per part del CES hi va assistir Maria Quintana, Francesc 
Blasco, Vicenç Duran i Laia Coma, la qual va presentar 
una ponència 
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El 24 d'octubre, vam ser convidats pel president de 
l'Institut d'Estudis Catalans a la sessió pública i solemne 
d’inauguraci  del curs de l’I   2018-2019, presidida pel 
M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de 
Catalunya. 
La representació del CES va ser a càrrec de Josefina 
Modolell i Vicenç Duran 
 

 

 

Dins els actes de la Festes de Tardor 2018, el 10 de 
novembre i organitzat per l'Ajuntament, es va celebrar a 
Can Ginestar la tradicional "Trobada d'Entitats", amb la 
presencia d'una part important de la junta directiva del 
Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

El 16 de novembre es va celebrar la desena edició dels 
Premis de Reconeixement Cultural 2018 convocats pel 
 entre d’ studis Comarcals del Baix Llobregat. 
El municipi amfitrió va ser Sant Just Desvern i va acollir 
l'acte de celebració a l’Ateneu de  ant Just Desvern. 
La junta del CES va proposar a l'entitat "L'Ateneu" per 
l'apartat de Patrimoni cultural o Compromís Cívic, com a 
commemoració del seu centenari, i a "Ramon Moragas 
Badia" a l'apartat de Música o Pedagogia, per la seva 
dedicació al cant gregorià. 
L'Ateneu va ser guanyadora. 
 

 

 

El 30 de novembre es van celebrar a Sant Joan Despí  
les IX Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat, amb un 
debat sobre "El llegat de les dones", que enguany van 
reflexionar sobre com posar en valor i visibilitzar el 
patrimoni vinculat a l'activitat de les dones. 
En aquesta Jornada es va plantejar un doble objectiu: 
donar eines per posar en valor el patrimoni vinculat a 
l’activitat de les dones i per generar un discurs no 
androcèntric del patrimoni que tenen les nostres ciutats i 
viles. 
Per part del CES hi van assistir Maria Quintana i Laia 
Coma, la qual va moderar una taula rodona i va 
organitzar uns tallers. 
 

 
4.- DIFUSIÓ CULTURAL 
 

 

 
El 25 de gener el soci Juli Ochoa va guiar un grup nens 
de l'escola Montseny per diferents indrets significatius del 
municipi on han esdevingut fets històrics locals. 
 

 
Francesc Blasco va dissenyar la redacció d'un pòster 
sobre el projecte "Tal com érem" basat en el conte "El 
Just i la colla". 
 
El 20 de febrer el vam fer arribar a l'Institut Ramon 
Muntaner (IRMU) per presentar-lo al Recercat 2018 
celebrat a Manresa. 
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 l 17 i 19 d’abril es van realitzar sengles sortides, 
guiades pel nostre consoci Juli Ochoa, en les quals els 
estudiants de 2n curs d’  O de l Institut (un centenar 
llarg d’alumnes) van poder fruir sobre el terreny d’una 
aproximació als principals trets que van caracteritzar 
l’ dat Mit ana en el nostre entorn immediat. 
 
En el decurs d’aquestes passe ades es va visitar el Molí 
Fariner, la fortificació del cim de la Penya del Moro, el 
Fornot de les Torres i Valldonzella.  
 
Aquesta activitat de camp va tenir una posterior 
continuïtat ja en el centre, a través dels treballs escolars 
en els que els alumnes van processar i plasmar la 
informació recollida. 

 
 
 
En el marc del XI Curs de Coneixements Santjustencs 
titulat "Catalunya al cor de tres santjustencs 
coetanis", el 4 de maig es va celebrar una conferència 
sobre Daniel Cardona i Civit a càrrec de Fermi Rubiralta. 
Van assistir 95 persones. 
 

 

 

 
En el marc del XI Curs de Coneixements Santjustencs 
titulat "Catalunya al cor de tres santjustencs 
coetanis",  el 9 de maig va tenir lloc una conferència 
sobre Josep Milà i Mitjans a càrrec de Francesc Blasco i 
Miquel Almela. 
Van assistir 45 persones 
 

 
 
En el marc del XI Curs de Coneixements Santjustencs 
titulat "Catalunya al cor de tres santjustencs 
coetanis", el 16 de maig es va impartir una conferència 
sobre Joan Salvat i Papasseit a càrrec d'Arnau Cònsul. 
Van assistir 16 persones. 
  

 

 
 
El 2 d'agost es va celebrar la Passejada Literària d'Estiu 
2018, que es desenvolupar com un acte més de la Festa 
Major, aquest any dedicada a les "Botigues pel record 3". 
Ens van acompanyar 185 persones. 
 
Per la cloenda, vam passar el vídeo que recull la història 
de l'Ateneu en commemoració del seu centenari. 
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Dins les Festes de Tardor, i com a complement de la 
presentació del refugi de Les Escoles el 8 d'octubre, el 
23 d'octubre a can Ginestar el soci Juli Ochoa va impartir 
una conferència sobre "El refugi antiaeri de Les Escoles". 
Van assistir 30 persones 
 
 

 

 

 
El 20 de desembre es va celebrar una nova edició de la ja 
tradicional Vetllada Poètica que per les festes de Nadal 
organitza el  entre d’ studis  ant ustencs a la  ala 
Piquet, amablement cedida per la  unta de l’Ateneu. 
 
 

 om sol ésser costum, no va  altar l’entusiasta col·laboració dels coneguts rapsodes que any rere any interpreten 
joies literàries de la nostra cultura, gràcies a la coordinació de Maria Quintana. 
 
L'auditori format per 35 assistents van rebre el llibret amb els textos íntegres de les peces seleccionades, i una 
vegada conclòs el recital els presents van brindar per les festes nadalenques degustant unes delicades restolines. 
 
 ls rapsodes que van  ormar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Palmira Badell, Judith Cobeña, Ana González, 
Montserrat Pedreño, Maria Quintana, Pere Font, Juli Ochoa, Pere Olivé i Josep Quintana. 
 
 
5.- PUBLICACIONS 

 

 

Els socis del CES podeu aconseguir un exemplar de cada 
nova Miscel·lània de forma gratuïta recollint-la a la seu 
social, o bé a les paradetes de Sant Jordi o les Festes de 
Tardor. 
 
Addicionalment, dintre de la política de promoci   del CES, 
cal treure l’entitat al carrer com a tècnica de promoció 
dels llibres del CES, i per aixó es van establir contactes 
comercials amb les botigues que dintre de la seva línia 
comercial poden vendre els nostres productes culturals. 
 

Les nostres publicacions es poden adquirir als següents llocs: 
 

Estanc Vila carrer Bonavista, nº 55 

Cal Llibreter carrer Bonavista, nº 81 

 
 
L'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els 
Centres d'Estudis amb el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya ( BU ) per tal d’introduir les 
dades de les nostres publicacions al RACO, apartat 
consultat per investigadors de tot el món. 
 
El CES ha introduït la major part de les seves 
publicacions i els autors de les mateixes a la pàgina del 
RACO. 
 

 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés 
obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=RACO&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCZB_SbOPqPEtM&tbnid=LG3YzmC81tZDyM:&ved=&url=http://elracodeleshavaneres.com/&ei=X-VqUbrAPOX30gWh8YGQDQ&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNH7SwdPkhdbp0g34z5lgKjyUAiWMA&ust=1366046432690572
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L'estadística de les revistes penjades al RACO ens indica que les Miscel·lànies d'Estudis Santjustencs van ser 
consultades durant l'any 2018 amb el següent resultat: 
 

 El total de consultes durant els últims 5 anys ha estat de 39.427 

 El total de consultes durant l'any 2018 va ser de 4.296 

 El mes que es van fer més consultes durant l'any 2018 va ser el març amb 743 

 Els països que han fet més consultes han estat Espanya, Alemanya, Estats Units, Irlanda i Xina 

 Els articles més consultats durant el 2018 han estat: 
o "Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme", de Daniel Cardona i Pera, amb 267 
o "La vestimenta i les eines del minaire", de Francesc Riera i Prenafeta, amb 165 
o "Les esquadres de Catalunya a Esplugues i Sant Just", de Francesc Riera i Prenafeta, amb 154 

 

 

El dia 12 d'abril va tenir lloc la presentació del llibre de 
contes "El Just i la colla" amb l'autora Palmira Badell i la 
il·lustradora Xita Camps. Van assistir 140 persones. 
 
El 13 d'abril Palmira Badell, Maria Quintana i Xita Camps 
van presentar el llibre al programa televisiu "Línia de 
Servei" de "ETV", i van ser entrevistades per Maria del 
Rosario Barranco. 
 
A continuació Palmira Badell, va ser entrevistada per La 
Vall de Verç, Ràdio Desvern i l'Institut. 
 

El 22 d'abril, dins el marc de la Festa Cultural i Popular 
de Sant Just Desvern, es va celebrar la Diada de Sant 
Jordi, i vam instal·lar-hi la nostra parada de llibres als 
jardins de Can Ginestar. 
 
Vam aprofitar per posar a disposició dels socis i 
simpatitzants el llibre de contes "El Just i la colla" amb la 
dedicació de la Palmira i la Xita. 
 
Moltes persones van manifestar que ja havien llegit el 
llibre de contes, i a més ens van preguntar quan faríem la 
segona part dels contes. 
  

 

 

 
El 28 d'octubre estava previst l'activitat de "Sant Just al 
carrer", però a última hora es va cancel·lar per alta 
probabilitat de pluja. 
Es va desplaçar al 18 de novembre però una altra vegada 
a última hora es va cancel·lar per alta probabilitat de pluja 
per segona vegada. 
 

 
6.- SORTIDES CULTURALS 
 

 

El 19 de maig vam fer una sortida gastronòmica cultural a 
Can Calopa de Dalt, on varem gaudir d'un bon esmorzar 
de pagès i a continuació visita guiada per les vinyes amb 
una breu explicació del funcionament de l'explotació 
vitivinícola. Es van apuntar 16 persones. 
Posteriorment ens van arribar peticions de socis i 
simpatitzants que no van poder venir tot proposant-nos 
repetir aquesta sortida, la qual vam tornar-hi el 20 
d'octubre. 
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El 7 de juliol vam fer una visita cultural a La Garriga que 
ens va permetre visitar la part modernista del poble i el 
refugi antiaeri de l'estació. Si van apuntar 25 persones. 

 

 

El 24 de novembre vam fer una sortida cultural matinal 
olímpica a la muntanya de Montjuïc per visitar primer les 
noves instal·lacions del Centre d'Estudis Olímpics, al 
costat de la Font del Gat, acompanyats pel coordinador 
del centre Albert Aragón i el periodista esportiu Joan 
Manuel Surroca, i a continuació vam fer un recorregut 
molt interessant pel Museu Olímpic i de l'Esport, tot 
seguint el guiatge i els comentaris de Joan Manuel 
Surroca. Varem formar un grup de 15 persones. 
 

 
7.- ACCIONS SOLIDARIES 
 

 

 
A finals de desembre, el CES es va fer càrrec d'una 
factura de productes alimentaris en concepte de donació 
a Càritas. 
 
Núria Jiménez, coordinadora de Càritas a Sant Just 
Desvern, va agrair la donació. 
 
 

 
8.- PROJECTES 
 

 

 
Hem plantejat a l'Ajuntament una activitat cultural per 
oferir-la a les escoles municipals consistent en visitar la 
col·lecció etnogràfica de Can Padrosa gràcies a la 
col·laboració de la família Padrosa i el suport de socis del 
CES. 
 
Els guies culturals seran els socis del CES: Juli Ochoa, 
Miquel Almela i Jordi Cunties. 
 
Maria Quintana va lliurar a la tècnica d'educació de 
l'Ajuntament la oferta pedagògica del CES a les escoles 
locals, la qual va enviar a tots els centres educatius del 
municipi. 
 

 
El CES i la SEAS estan treballant en un projecte de 
revisió de l'inventari de les barraques de vinya del terme 
municipal, prenent el fil de la catalogació de barraques 
feta per Juli Ochoa el 1980 que es va publicar en un 
butlletí de la SEAS. 
 
La comissió de seguiment està formada per Juli Ochoa, 
Pere Aceitón i Francesc Blasco, els quals ja han fet 
varies sortides de camp i han complimentat una fitxa que 
recull les característiques de cada element. 
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Per commemorar la celebració del centenari de l'Ateneu, 
una comissió CES-Ateneu liderada per Francesc Blasco 
esta treballant en la redacció d'una Miscel·lània 
monogràfica sobre l'Ateneu. 
 

Els socis Olga Sbert i Raimon Masdéu han fet un complet 
estudi del cadastre de l'any 1716 a Sant Just Desvern 
que podrem gaudir en una Miscel·lània. 
 
El treball a data d'avui duu el títol de "El territori de Sant 
Just Desvern en el segle XVIII. L'anàlisi del cadastre de 
1716". 
 
Els seus resultats són inèdits a Catalunya, en tant que no 
hi ha cap municipi que disposi de plànols realitzats a 
partir del document. 
 
L'estudi ens permet apropar-nos molt fidelment al Sant 
Just d'aquella data, amb tota la informació i curiositats 
que se'n deriven. 
 

 
 
 

 

 

El 18 d'abril va tenir lloc un acte informatiu, per part dels 
coordinadors Miquel Almela i Francesc Blasco, als 80 
col·laboradors del projecte Milà per agrair-los la tasca i 
explicar el resultat del projecte que inclourem en una 
Miscel·lània. 
 
Les 6 llibretes ja estan verificades, i ja hem distribuït el 
resultat a varies persones designades per corregir les 
faltes i modificar lleugerament el contingut per assolir que 
el relat final sigui perfectament intel·ligible. 
 
Es penjarà un article a les bases de dades de la 
Generalitat sobre la Memòria Històrica. 
 

Hem encarregat a Carme Malaret que ens faci el disseny 
d'unes rajoles commemoratives del lloc del poble on van 
impactar les 6 bombes de l'aviació italiana que ens van 
llançar el 8 d'octubre de 1938. 
 
El CES ha sol·licitat la col·laboració i permís de 
l'Ajuntament per emplaçar aquestes rajoles a l'acera dels 
llocs on van caure les bombes, i la resposta ha estat 
afirmativa. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Explotació 2018 Memòria Econòmica 2018 Pressupost 2019 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

19.891,72 € Saldo total compte CES 31/12/2017  

5.101,00 €  Propis Quotes socis 5.000,00 €  

4.510,20 €  Propis Venda llibres 2.400,00 €     

1.714,06 €  Subvenció Gestió ordinària 2.000,00 €  

---  Subvenció Miscel·lània 2.000,00 €  

111,32 €  Varis Devolució hisenda 100,00 €  

1.130,20 €  Varis Sortides culturals 1.000,00 €  

12.566,78 €  Total ingressos (impostos inclosos) 12.500,00 €  

 149,50 € Assegurances Tercers  150,00 € 

 210,43 € Desplaçaments Representació     200,00 € 

 806,41 € Desplaçaments Transport  700,00 € 

 1.674,39 € Gestió Assessoria  1.600,00 € 

 366,53 € Gestió Banc  350,00 € 

 141,16 € Gestió Correus  100,00 € 

 607,95 € Gestió Fotocòpies  600,00 € 

 286,97 € Material Oficina    250,00 € 

 1.507,04 € Promoció Equipaments     1.000,00 € 

 1.093,00 € Promoció Esdeveniments  1.000,00 €    

 329,00 € Promoció Subscripcions     300,00 € 

 --- Publicacions Miscel·lània  5.000,00 € 

 4.354,75 € Varis Contes Aniversari  --- 

 194,88 € Varis Donació ONG  200,00 € 

 162,47 € Varis Pagament hisenda  150,00 € 

 1.117,57 € Varis Sortides culturals  900,00 € 

 13.002,05 € Total despeses (impostos inclosos)  12.500,00 € 

19.456,45 € Saldo total compte CES 31/12/2018  
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Cultura i Memòria, Espai Bonnemaison, 26/2 

 
Punt d'informació, Coll de Can Solanes, 10/3 

 
Assemblea CCEPC, Lleida, 17/3 

 
Dia Mundial de la Poesia, Ateneu, 21/3 

 
Presentació "El Just i la colla", Can Ginestar", 12/4 

 
Recercat, Manresa, 14/4 

 
Sortides guiades, Juli Ochoa, 2n ESO, Penya, 17-19/4 

 
Diada de Sant Jordi, Jardins Can Ginestar, 22/4 
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Sortida cultural, Can Calopa, Collserola, 19/5 

 
Assemblea CECBLL, Castelldefels, 28/6 

 
Lideratges femenins al Baix, Sant Joan Despí, 3/7 

 
Sortida cultural, La Garriga, 7/7 

 
Passejada Literària d'Estiu, Festa Major, 2/8 

 
Ofrena Diada, Sant Just Desvern, 11/9 

 
 
 

 
Jornades Internacionals Creatives, Sant Just, 17/10 

 
Jornades Internacionals Creatives, Sant Just, 18/10 
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Conferència "El refugi", Juli Ochoa, Can Ginestar, 23/10 

 
Inauguració curs 2018-2019 IEC, Barcelona, 24/10 

 
Trobada entitats, Sant Just Desvern, 10/11 

 
Premis Reconeixement Cultural Baix, Ateneu, 16/11 

 
Sortida cultural, Centre Estudis Olímpics, Montjuïc, 24/11 

 
IX Jornades Patrimoni Baix, Sant Joan Despí, 30/11 

 
Vetllada de Nadal, Sala Piquet Ateneu, 20/12  
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