MEMÒRIA DE L'ANY 2019
Can Ginestar, Carles Mercader, 17 08960 Sant Just Desvern
Web

http://centreestudissantjustencs.cat
Mail

centredestudis@santjust.org

Face

centreestudissantjustencs

Instagram
Twitter

cesantjustencs
cesantjustencs

Som camins, som carrers
Per la presentació d'aquesta memòria, vull recordar les paraules de benvinguda del president de la
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana durant la presentació del Recercat 2019 a Cervera.
"Nosaltres som camins, som carrers, som persones que representem entitats amb voluntat de saber per
estructurar coneixement i saviesa, per compartir enriquint.
Som realitats territorials a partir de les quals experimentem la ineludible condició cultural dels éssers
humans, a partir de les quals comparem per intentar comprendre el món."
Gràcies a vosaltres, a Sant Just Desvern aquesta inquietud es una realitat.
Maria Quintana i Cortès
presidenta del CES

Passejada Literària d'Estiu - Festa Major 2019, dedicada a "Un tomb pel Sant Just del s. XVIII"
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS
1.- GESTIÓ ENTITAT
El 25 de gener de 2019 es va celebrar l’Assemblea
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any
2018, amb l’assistència de 35 sòcies i socis que
representaven el 19 % 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
Vicepresidenta
Secretari
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Maria Quintana i Cortès
Palmira Badell i Farigola
Vicenç Duran i Subirana
Berta Quintana i Cortès
Pere Aceitón i Marín
Miquel Almela i Casanova
Francesc Blasco i Urpinell
Antoni Fumadó i Garcia
Josefina Modolell i Ribalta

La Junta ha realitzat les reunions els primers dimarts de cada mes de l'any 2019, 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 8 altes, 4
baixes voluntàries, i 3 defuncions, quedant
actualment un cens de 187 sòcies i socis actius.
Durant aquest any cal lamentar el traspàs dels socis:
 Montserrat Pedreño i Edo
 Joan Porta i Sisquella
 Pere Anton Pruna i Pons
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, aproximadament, 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 eb i les xarxes socials son gestionades per
di erents membres de unta i trobareu puntualment
totes les activitats que anem realit ant, amb el
propòsit de convertir-lo en el principal mit à de
comunicaci del
E
amb els socis, amics i
simpatitzants.
Al mateix temps, voldr em que os un re erent a l ora
d obtenir in ormaci
sobre totes les nostres
publicacions i treballs.
Recordem que el CES a més de tenir una pàgina web 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 comunicaci directa amb l’entitat, una pàgina a acebook que complementa el eb, i comptes a
Instagram i Twitter d'informació general.
El dissenyador gràfic Alex Espinosa, de l'empresa Braille Corp., ha creat, desenvolupat i implementat el
nou web del CES, molt més ambiciós, al següent enllaç web http://centreestudissantjustencs.cat
Tenim 411 seguidors i 403 usuaris de la xarxa
social Facebook que els agrada la pàgina del CES
i que reben automàticament la informació penjada.
D'altres xarxes socials també tenim 59 seguidors
d'Instagram i 47 seguidors de Twitter.
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’informació vinculada a la gestió 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 actualit at el llistat dels llibres del ons del
CES, i tots els llibres disposen d'un codi amb una
etiqueta senzilla per localitzar els llibres de la
biblioteca.
Actualment, tenim una dotació de 729 llibres amb
1.108 entrades de capítols. Han entrat alguns
llibres més pendents d'etiquetar.
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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.
El Museu Virtual de la web del CES, gestionat per
Miquel Almela i Jordi Cunties, va creixent
constantment amb la incorporació de nous materials.
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 not cies i ets
històrics relacionats amb Sant Just, signada per Pere
Font amb la col·laboració de diversos socis del CES.
La secció "Ara fa 25 anys" està realitzada i signada
pel Centre d'Estudis Santjustencs.
El E agraeix al soci Llu s Ramban l’aportaci
dels reportatges fotogràfics durant els actes
organitzats o promocionats pel CES.
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 125 fitxes temàtiques
amb la intenció d'un més ampli coneixement del que
ha conformat la nostra història.
El grup dels Castells realitzen visites a castells,
torres i cases fortes. El seu propòsit és recollir
informació gràfica i escrita amb dades útils que
puguin ajudar altres afeccionats. A tot això es pot
accedir des d'un enllaç al web del CES. De
moment ja n'han visitat 374.
A l'inici de l'any 2019 es va lliurar a tots els socis del
E el nou carnet RE ER AT que edita l’Institut
Ramon Muntaner per a tots els membres dels
centres i instituts d'estudis de Catalunya.
El període de validesa del carnet es de 10 anys a
partir de l’any 2019, el qual comptarà amb noves
ofertes i promocions per als seus usuaris.
La junta pren l'acord que el CES es faci soci
d'Òmnium Cultural prèvia proposta i acceptació a
l'Assemblea General Ordinària que es va celebrar
el 25 de gener. L'Assemblea va aprovar per
unanimitat que el CES sigui soci d'Òmnium.
Tramitat l'11 de febrer.
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La bateria de l'anterior megàfon del CES, més
matusser, va deixar de funcionar de cop a l'inici de la
Passejada d'Estiu de 2018.
Després de consultar a experts, la junta va decidir
comprar un nou megàfon portàtil marca Thomann,
model Behringer HPA40, que vam rebre el 19 d'abril.

Hem elaborar un nou targetó publicitari del CES
per facilitar als socis i simpatitzants durant les
Festes de Sant Jordi i de Tardor, que informa de la
nova adreça web de l'entitat així com les adreces
de totes les xarxes socials del CES, amb un breu
resum de les activitats més consolidades.

2.- RELACIONS INSTITUCIONALS
Membres de la junta directiva del CES assisteixen
a totes les reunions del Consell Municipal de
Cultura, que enguany s'han celebrat el 12 de
novembre i el 10 de desembre.
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 i enguany s'ha celebrat l'11 d'abril.
L'any passat l'Ajuntament va promocionar un
procés participatiu perquè la ciutadania de Sant
Just pugui escollir la nomenclatura d'espais del
municipi i en aquest cas batejar el nou parc situat a
la cruïlla Rambla/Major.
El
entre d’Estudis
ant ustencs, unt amb
l’Agrupaci Fotogrà ica
ant Just, i la
olla
Gegantera Sant Just Desvern van proposar "Parc
de la Rambla".
El 21 de gener l'Ajuntament va informar que el
61,8% de participants es van decantar per l’opci
"Parc de la Rambla" que va guanyar la segona
ronda de votacions.
El 24 de gener ens va convocar a una reunió el
Regidor de Cultura i la cap de l'Àrea de Serveis a la
Persona dins el cicle de trobades amb entitats
culturals per conèixer de primera mà les activitats
programades per cada entitat de cara a la
programació de les activitats culturals i les festes que
se celebren a Sant Just. Hi va assistir una amplia
representació de la junta del CES.
Les entitats del municipi van participar en una
enquesta per consensuar la data de celebració de
la Festa Cultural de Sant Jordi a Sant Just Desvern
L'Ajuntament ens va comunicar el 30 de gener que
la data escollida va ser el dia 14 d’abril Com es
habitual vàrem mostrar el nostre interès per
sol·licitar una paradeta la Diada de Sant Jordi
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El 13 de febrer l'Ajuntament convida a totes les
persones membres del teixit associatiu i a tots
aquells ciutadans i ciutadanes del municipi, a definir
conjuntament espais i formes de participació, com a
estratègia per redefinir i enriquir les propostes de
programació de la Festa Major i les Festes de Tardor
de 2019. Hi assisteix Maria Quintana.
El 26 de febrer es va obrir un període de participació
ciutadana fins al 15 de març per prioritzar les
propostes culturals de #santjust mitjançant un
formulari web.
El 23 de febrer Pere Aceitón va participar en
representació del CES a la Primera Trobada de la
Taula d'Entitats Col·laboradores del Parc de
Collserola.
Els objectius de la Taula es ser el punt de trobada
de totes les entitats que participen en algun dels
programes de foment de la participació i suport al
voluntariat del Consorci.
Hi van participar 16 persones, de les quals 12 eren
representants de 10 entitats.
El 2 de juliol es va celebrar una reunió del Consell
Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola
El 12 d'abril es va crear una nova Comissió de
Festes de Sant Just Desvern anomenada Xàvega.
Xàvega es un grup de joves santjustencs/es
emprenedors/es disposats/es a organitzar les
activitats que es realitzaran per Festa Major.
El 25 d'abril es va celebrar la primera reunió a
l'Ateneu.
Maria Quintana va anar a la reunió.
El 25 d'abril es va celebrar el ple ordinari
corresponent al mes d’abril, en què es va aprovar
de forma definitiva el Pla d’Acci
ultural, per el
qual l’A untament es dota d’un instrument per
promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament
d’estratègies i propostes per a l’acci cultural local
El 6 de maig l'Ajuntament ens fa arribar el certificat
de l'acord de Ple de l'aprovació del Pla d'Acció
Cultural de Sant Just Desvern 2019.
El 17 de juny la secretaria de gerència del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola ens fa
arribar la noti icaci de l’aprovaci del dictamen de la
sessi ordinària de l’assemblea general celebrada el
passat 10/4/19 per la qual ens dona d'alta al CES
com entitat del Consell Consultiu del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola.
Membres del CES van ser presents a la reunió de
la Comissió de Festes de Tardor 2019, que va tenir
lloc a primers de juliol.
També vàrem mostrar el nostre interès per
demanar una paradeta per Sant Just al carrer.
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El CES conjuntament amb la SEAS van presentar a
l'Ajuntament de Sant Just i al Consorci del Parc una
petició per recuperar i senyalitzar el camí de Can
Solanes a la Penya del Moro.
Una comissió formada per Antoni Fumadó, Pere
Aceitón i Francesc Blasco ha elaborat un petit
dossier que prenent com a eix els valors patrimonials
de l’indret recorda els antecedents de les accions
dutes a terme i l'estat actual del camí.
Demanem rehabilitar el cam d’accés des del coll de
can Solanes, millorar la informació "in situ" sobre el
poblat iber i la torre medieval i protegir les restes de
la torre acilitant a la vegada l’estada dels caminants i
visitants.
El 7 d'octubre l'Ajuntament respon el següent:
 El CPNSC està treballant en una proposta de
modificació del traçat del camí i s'ha compromès
a millorar alguns aspectes de senyalització i
d'accessibilitat.
 Per part de l'Ajuntament s'han dut a terme
diverses tasques de manteniment, neteja i
conservació de l'entorn.
 A partir de les dades de la memòria han millorat
l'explicació que donen als gestors dels Punts
d'Informació.
 Han advertit als gestors dels Punts d'Informació i
a la Policia Local de la presència de ciclistes i
altres activitats que poden deteriorar l'entorn.

El 26 de novembre el Consorci respon el següent:
 Han fet una reunió sobre el terreny amb tècnics
de l'Ajuntament i del Consorci.
 El Consorci ha esta analitzant la situació de la
zona i creuen que cal fer un tractament global
 Cal posar en valor i preservar el jaciment
arqueològic.
 Cal repensar l'accés al jaciment i com ha de
ser el pas per la zona del turó.
 El Consorci ha fet una proposta a l'Ajuntament.
 S'han valorat diferents opcions de les quals cal
saber el cost econòmic i decidir quina actuació
es durà a terme.

3.- REPRESENTACIÓ
El 25 de gener el entre d’Estudis omarcals del
Baix Llobregat va fer la presentació de la nova
base de dades de "El Memorial Democràtic del
Baix Llobregat" com una eina imprescindible per al
seguiment de qualsevol represaliat o represaliada de
la nostra comarca. Va assistir-hi Jordi Amigó.
El 29 de gener la Direcció General de Memòria
Democràtica de la Generalitat es va celebrar al Palau
de la Generalitat l’acte de commemoració del Dia
Internacional en Memòria de les Víctimes de
l’ olocaust
En representació del CES hi van assistir Maria
Quintana, Josefina Modolell i Vicenç Duran.
El 8 de febrer va tenir lloc al Consell Comarcal del
Baix Llobregat la presentació del llibre "El Baix
Llobregat a Debat. Crònica d'un procés
participatiu".
Per part del Centre hi van assistir Maria Quintana,
Palmira Badell, Francesc Blasco i Vicenç Duran.
El 23 de ebrer va tenir lloc l’Assemblea Anual de la
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana
2019 a Riudoms.
Com a representats de diferents entitats van ser-hi
presents 80 persones. Per part del CES van assistirhi Maria Quintana, Palmira Badell i Vicenç Duran.
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El 23 de ebrer a Riudoms, es va celebrar l’XI
Espai Despuig centrat en analitzar les oportunitats
que ofereix el món digital a la recerca local sota el
títol "Les oportunitats del món digital".
Es va obrir un espai de reflexió i de debat entorn
de les oportunitats que ofereixen els nous canals
digitals a les entitats i als investigadors que fan
recerca local, vist com a eina per a preservar,
compartir i enriquir els continguts que generen els
centres d’estudis
Es van mostrar una sèrie de propostes
tecnològiques que poden ser eina i aparador per a
la producci
d’aquestes entitats, aix com
reflexionar sobre les millors estratègies per a la
difusió, accés i creació del patrimoni cultural en el
món digital.
El 15 de març es va celebrar l’Assemblea General
Ordinària 2018 del Centre d'Estudis Comarcals del
Baix Llobregat a la seu de l'entitat, amb una
assistència de 40 persones dels 300 socis de
l'entitat. La nova presidenta es Genoveva Català
Bosch.
Maria Quintana, Palmira Badell, Josefina Modolell i
Vicenç Duran van anar a l'Assemblea en
representació del CES.
El 21 de març 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.
Acompanyats de 60 persones vam gaudir dels
poemes de Rosa Fabregat, Daniela Felices, Paula
Macarro, Jan Corberó, Jordi Aranda, Joan Brossa,
Nora Albert, Sònia Moll, Blai Bonet, Federico
Garcia Lorca i Jaime Gil de Biedma.
Maria Quintana va coordinar la participació del
CES amb els rapsodes següents: Palmira Badell,
Pere Olivé, Maria Quintana i Pep Quintana.
Del 3 al 5 de maig es va celebrar el Recercat,
jornada de cultura i recerca local, a Cervera, Capital
de la Cultura Catalana 2019.
Maria Quintana, Palmira Badell, Francesc Blasco i
Claustre Cardona van fer torns per estar presents a
l'estand que acollia l'entitat.
El 4 de juny, Gemma Domènech i Casadevall,
Directora General del Memorial Democràtic de la
Generalitat, ens va convidar al Palau de la
Generalitat per la commemoració dels 80 anys dels
exilis que va comportar el final de la Guerra Civil
espanyola.
Per part del CES van assistir Maria Quintana,
Palmira Badell, Josefina Modolell i Vicenç Duran
9

El 8 de juny va tenir lloc a Cornellà una nova edició
de la Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat
L’entitat am itriona va ser l’Avenç de ornellà, que
volia celebrar així amb tots nosaltres el seu 25è
aniversari.
Hi van assistir Maria Quintana, Palmira Badell,
Francesc Blasco i Vicenç Duran.
El 2 de juliol va tenir lloc l'acte de cloenda de la
commemoració dels 15 anys de l'Institut Ramon
Muntaner a l'Institut d'Estudis Catalans.
Per part del CES van assistir-hi Maria Quintana,
Palmira Badell, Josefina Modolell i Vicenç Duran.
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.
El 28 de setembre es va celebrar a l'Arxiu
Comarcal del Baix Llobregat la 1a jornada d'Arxius
i Associacionisme, convocada per la Generalitat.
Aquesta jornada va ser un punt de trobada entre
arxius i entitats sense ànim de lucre que tenen fons
documentals d’alt interès i desitgen millorar el
tractament, conservació i difusió dels seus fons
patrimonials.
Per part del CES van assistir-hi Maria Quintana,
Vicenç Duran, Jordi Amigó i Roger Cunties.
Ell 5 d'octubre i organitzat per l'Ajuntament, es va
celebrar a la primera planta del Mercat Municipal la
tradicional "Trobada d'Entitats" i la presentació de les
Festes de Tardor 2019, amb la presencia d'una part
important de la junta directiva del Centre d'Estudis
Santjustencs.
oincidint amb l’edici del número 175 de Plecs
d’ istòria local, el 13 de novembre al Museu
d’ istòria de
atalunya, la
oordinadora de
Centres d’Estudis de Parla
atalana, l’Institut
Ramon Muntaner i la revista L’Avenç van
organitzar un acte de presentació i de valoració de
la tra ectòria d’aquesta eina de di usi de la
historiografia local i comarcal.
De part del CES hi van assistir Josefina Modolell i
Vicenç Duran.

4.- DIFUSIÓ CULTURAL
El 26 de gener Maria Quintana va guiar un grup de
9 persones del Centre Excursionista de Catalunya
del barri d'Horta de Barcelona que volien conèixer
Sant Just Desvern per descobrir alguns dels seus
indrets més interessants.
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Francesc Blasco va dissenyar la redacció d'un pòster
sobre el projecte de la Miscel·lània "El cadastre de
Sant Just Desvern de 1716"
El 22 de març el vam fer arribar a l'Institut Ramon
Muntaner (IRMU) per presentar-lo al Recercat 2019
celebrat a Cervera.
En el marc del XII Curs de Coneixements
Santjustencs titulat "El naixement de Catalunya", el
8 de maig es va celebrar a Can Ginestar una
conferència sobre "La formació dels comtats
catalans" impartida per Cristian Dominguez
Bolaños. Van assistir 30 persones.
En el marc del XII Curs de Coneixements
Santjustencs titulat "El naixement de Catalunya", el
15 de maig va tenir lloc una conferència a la sala de
Plens de l'Ajuntament sobre "La consolidació i
feudalització dels comtats catalans" a càrrec de
Cristian Dominguez Bolaños.
Van assistir 35 persones
En el marc del XII Curs de Coneixements
Santjustencs titulat "El naixement de Catalunya", el
22 de maig es va impartir una conferència sobre
"La unió entre el comtat de Barcelona i el regne
d'Aragó" a càrrec Cristian Dominguez Bolaños.
Van assistir 30 persones
El 2 d'agost es va celebrar la Passejada Literària
d'Estiu 2019, que es va desenvolupar com un acte
més de la Festa Major, aquest any dedicada a les
poques cases que hi havia a l'entorn de la parròquia i
consten al Cadastre de 1716.
"Un tomb pel Sant Just del s. XVIII" va ser un avenç
de la in ormaci continguda a l’estudi d’Olga bert i
Ramon Masdéu que es presentaria a la Miscel·lània
XXIII. Ens van acompanyar 200 persones.
Per la cloenda, Alex Espinosa va presentar el nou
web del CES, tot fent referència als diferents apartats
del mateix.
El 8 d'octubre vam fer la presentació de sis rajoles,
dissenyades i elaborades per la ceramista local
Carme Malaret Julià, commemoratives del
bombardeig de Sant Just Desvern la nit del 8 al 9
d'octubre de 1938, amb una passejada guiada per
Juli Ochoa González i una visita al refugi de Les
Escoles. Van assistir 60 persones.
Dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni,
l'11 d'octubre, a la sala Isidor Cònsul de can
Ginestar, vam fer la presentació conjunta amb la
Biblioteca Joan Margarit del llibre "La veritable
història de Josep Sàbat, el bandoler capa negra", a
càrrec de la seva autora Carme Jiménez Huertas.
Van assistir 30 persones.
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Vam sol·licitar a l'Esbart Català de Dansaires
l'exposició de "Aureli Campmany" per penjar-la a la
sala Piquet de l'Ateneu del 9 de desembre fins al 9
de gener.
L’exposici Aureli apmany La dansa i l’Esbart
Català de Dansaires, emmarcada en la celebració
de l’Any Aureli apmany, mostra i documenta la
fascinació d'aquest folklorista per la dansa, la seva
relació amb aquesta activitat humana, la
responsabilitat en el naixement dels esbarts
dansaires, el mestratge de dansa, les publicacions
i, en especial, la tasca a l’Esbart atalà de
Dansaires a partir de l’any 1909
El 19 de desembre es va celebrar una nova edició de
la ja tradicional Vetllada Poètica que per les festes de
Nadal organit a el entre d’Estudis ant ustencs a la
Sala Piquet, amablement cedida per la junta de
l’Ateneu.
om sol ésser costum, no va altar l’entusiasta col·laboraci dels coneguts rapsodes que any rere any
interpreten joies literàries de la nostra cultura, gràcies a la coordinació de Maria Quintana.
Vam retre un homenatge als poemes del llibre "Torneu-nos el paradís", poesia catalana de guerra (19361939) de Maria Campillo, lliurat el dia de la commemoració dels 80 anys dels exilis de la guerra civil al
Palau de la Generalitat el 4 de juny.
L'auditori format per 40 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.
Els rapsodes que van ormar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Pilar Carceller, Berta Quintana, Maria
Quintana, Leonci Canals, 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 pol tica de promoci
del E , 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
Cal Llibreter

carrer Bonavista, nº 55
carrer Bonavista, nº 81
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L'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els
Centres d'Estudis amb el Consorci de Biblioteques
Universitàries de atalunya ( 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.
L'estadística de les revistes penjades al RACO ens indica que les Miscel·lànies d'Estudis Santjustencs van
ser consultades durant l'any 2019 amb el següent resultat:
Total de consultes durant l'any 2019
Total de consultes durant els últims 5 anys
Mes que es van fer més consultes durant l'any 2019
Països que han fet més consultes
Articles més consultats durant el 2019:





3.283
37.009
setembre amb 603
Espanya, Alemanya, Estats Units i Xina

"Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme", de Daniel Cardona i Pera, amb 253
"Els santjustencs del 1900", de Raimon Masdéu i Térmens, amb 114
"Història de la Font de la Bonaigua", d'Antoni Anguera Múrria, amb 112
"Can Mélich: una història de tres segles", d'Andrea Fité i Gelabert, amb 111

El 27 de març va tenir lloc a la Sala Municipal de
l'Ateneu la presentació de la Miscel·lània XXII
"Santjustenques. Vides en Democràcia" (66). Van
assistir-hi 250 persones.
El 14 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 les últimes publicacions.
El 16 d'octubre, al celler de Can Ginestar, va tenir
lloc la presentació de la Miscel·lània XXIII "El
territori de Sant Just Desvern en el segle XVIII.
L'anàlisi del cadastre de 1716" a càrrec dels seus
autors Olga Sbert i Raimon Masdéu.
La valoració dels socis i diversos catedràtics
universitaris d'història ha suposat un bon
reconeixement dels autors i molt bona premsa pel
CES.
Van assistir 90 persones.
En el marc de les Festes de Tardor, el 27 d'octubre
es va celebrar l'activitat "Sant Just al carrer" i vàrem
tenir l’ abitual estand on amb molt de gust vam
saludar als associats i públic en general que van a
recollir o comprar algunes de les nostres
publicacions.
Aquest any ens van acompanyar els autors de la
Miscel·lània XXIII, la del cadastre de 1716, Olga
Sbert i Raimon Masdéu per signar i dedicar els
llibres.
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6.- SORTIDES CULTURALS
El 13 d'abril vam fer una sortida cultural amb visites
guiades a la Casa de l'Aigua de la Trinitat, prop del
riu Besos, i a la Torre del Baró situada a la
serralada de Collserola, al districte de Nou Barris
de Barcelona..
Van assistir 30 persones i la valoració global va ser
molt positiva
L'1 de juny vam fer una sortida cultural-gastronómica
a Canet de Mar per fer una ruta modernista amb una
visita guiada a la Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner i una petita ruta modernista per la població.
En acabar vam visitar el santuari de la Mare de Deu
de la Misericòrdia, i varem aprofitar per dinar al
restaurant que hi ha al costat.
Van anar-hi 15 persones.
El 30 de novembre vam realitzar una sortida
cultural a El Born Centre de Cultura i Memòria,
amb una visita guiada al jaciment i exposició
permanent.
Vàrem anar-hi 23 socis i simpatitzants.

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

8.- PROJECTES

El 30 de maig de 2019 es va celebrar el ple
ordinari del consistori municipal corresponent al
mes de maig, i pel que fa a l'apartat d'Alcaldia
Presidència i de Serveis Generals, Economia i
Sostenibilitat, es va aprovar una partida habilitada
per a la rehabilitació d'una barraca de vinya a
Collserola per destinar-la a recuperació del
patrimoni rural de Sant Just i altres construccions
singulars.
Dins el marc les Festes de Tardor de 2019 teníem
previst fer una conferència sobre "Com es va formar
el feixisme a Espanya" a càrrec de Ferran Gallego
Margalef.
Per motius personals del ponent es va ajornar fins
nou avís, i la voluntat de la junta i es recuperar-la
enguany.
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Abans d'acabar el primer trimestre, tenim intenció
de presentar la XXIV Miscel·lània d'Estudis
Santjustencs, que serà un monogràfic dedicat al
centenari de l'Ateneu.
Ja fa temps que s'està treballant intensivament en
totes les seccions, i algunes ja tenen el seu apartat
acabat.
El gruix principal de feina es una tasca de recollir
informació a través de les entrevistes i del buidat
dels arxius, onamentalment de l’Ateneu i també de
l’Arxiu istòric
Els coordinadors Miquel Almela i Francesc Blasco,
segueixen treballant per presentar el resultat del
projecte que inclourem en la Miscel·lània XXV amb
els següents articles:
- Llibretes Milà, de Francesc Blasco i Miquel Almela
- El camí de la muntanya, de Joaquim Carbonell
- El refugi de Les Escoles, de Juli Ochoa
Tenim en estudi algunes propostes de visites
culturals, pendents de confirmar:




Can Coll + poblat ibèric de Can Oliver, a
Cerdanyola.
Castell de Vila-seca - Castell de Solcina + visita
caves.
Can Calopa: visita + degustació

La junta directiva te la intenció de proposar a Cristian
Dominguez Bolaños, que ens va parlar fins la unió de
Catalunya amb el regne d'Aragó, segle XII, que ens
presenti un projecte de continuïtat històrica.
El programa constarà de 3 conferències impartides
durant tres dimecres del mes de maig, de les 19 a les
20:30 h. a la sala Isidor Cònsul.
L'11 de desembre vam tenir una reunió amb Joan
Basagañas, regidor de cultura, i Jordi Amigó,
arxiver municipal, amb la presència de Romi
Porredon, Francesc Blasco, Pere Aceitón en
representació de la SEAS i el CES com a resposta
de l'Ajuntament a la sol·licitud d'ambdues entitats.
Es van discutir els punts del camí d'accés, el valor
patrimonial del lloc, la transmissió d'aquest valor i
la informació associada al públic en general, i
particularment als escolars.
La reunió va posar de manifest la sintonia de
l’administraci local i de les entitats per tal de
millorar l’accés i preservaci del patrimoni de la
Penya del Moro, i que cal enfocar una nova forma i
nous mitjans per donar a conèixer el valor natural,
paisatgístic i patrimonials de la Penya del Moro.
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Compte Explotació 2019
Ingressos
Despeses
19.456,45 €
5.203,00 €
1.320,00 €
1.962,00 €
2 000,00 €
6.353,12 €
1.282,00 €
18.120,12 €
153,99 €
171,68 €
1.623,62 €
727,84 €
153,20 €
672,41 €
86,41 €
1.397,39 €
2.131,01 €
449,00 €
6 398,01 €
195,58 €
310,50 €
1.798,30 €
16.268,94 €
21.100,17 €

Memòria Econòmica 2019
Pressupost 2020
Recursos
Conceptes
Ingressos
Despeses
Saldo total compte CES 31/12/2018
Propis
Quotes socis
5 000,00 €
Propis
Venda llibres
2.500,00 €
Subvenció
Gestió ordinària
2 000,00 €
Subvenció
Miscel·lània
2 000,00 €
Varis
Mecenatge
--Varis
Sortides culturals
1 000,00 €
Total ingressos (impostos inclosos) 12.500,00 €
Assegurances
Tercers
150,00 €
Desplaçaments Transport
100,00 €
Gestió
Assessoria
1 600,00 €
Gestió
Banc
700,00 €
Gestió
Correus
100,00 €
Gestió
Fotocòpies
500,00 €
Material
Oficina
100,00 €
Promoció
Equipaments
1.000,00 €
Promoció
Esdeveniments
1.500,00 €
Promoció
Subscripcions
450,00 €
Publicacions
Miscel·lània
5.000,00 €
Varis
Donació ONG
200,00 €
Varis
Pagament hisenda
100,00 €
Varis
Sortides culturals
1.000,00 €
12.500,00 €
Total despeses (impostos inclosos)
Saldo total compte CES 31/12/2019

Tot i haver sol·licitat i rebut una subvenció per publicar una Miscel·lània l'any 2019, fins a última hora hem
intentat complir els requeriments de la subvenció però ens ha estat impossible justificar les despeses de
l'edició amb factures de l'any 2019 i hem hagut de renunciar a aquesta subvenció.
Per raons del tot imprevistes les tasques de preparació de la Miscel·lània XXIII es van encavalcar amb els
treballs de la Miscel·lània XXIV i els de la que just el darrer trimestre de 2019 volíem completar, la
Miscel·lània XXV.
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Assemblea CES, Can Ginestar, 25/1

CEC Horta, Passejada Sant Just, 26/1

Víctimes Holocaust, Palau Generalitat, 29/1

El Baix Llobregat a debat, Consell Comarcal, 8/2

Trobada Entitats Collserola, Centre Parc, 23/2

Assemblea CCEPC, Riudoms, 23/2

Assemblea CECBLL, Sant Feliu, 15/3

Dia mundial poesia, Ateneu, 21/3

Presentació Miscel·lània XXII, Ateneu, 27/3

Visita Casa de l'Aigua, Trinitat Nova, 13/4
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Visita Torre Baró, Collserola, 13/4

Diada de Sant Jordi, Can Ginestar, 14/4

Recercat, Cervera, 4/5

Curs coneixements santjustencs, Can Ginestar, 8/5

Ruta del modernisme, Canet de mar, 1/6

Exilis guerra civil, Palau Generalitat, 4/6

Trobada entitats estudis Baix, Cornella, 8/6

IRMU 15 anys, Institut Estudis Catalans, 2/7

Passejada Literària d'Estiu 2/8

Jornada Arxius i associacionisme, Sant Feliu, 28/9
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Trobada entitats locals, Mercat Municipal, 5/10

Presentació rajoles bombardeig 8/10

Presentació llibre "Josep Sàbat el bandoler" 11/10

Presentació Miscel·lània XXIII, El Celler, 16/10

Plecs 175, Museu Història Catalunya, 13/11

El Born Centre Cultural, Barcelona, 30/11

Exposició Aureli Capmany, Ateneu, 9/12

Vetllada Poètica Nadal, Ateneu, 19/12
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Centre d’Estudis Santjustencs
Can Ginestar, Carles Mercader, 17 08960 Sant Just Desvern

Web

http://centreestudissantjustencs.cat
Mail

centredestudis@santjust.org

Face
centreestudissantjustencs
Instagram
cesantjustencs
Twitter
cesantjustencs
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 9970 Secció 1a. Registre de Barcelona.
Membre de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC)
Membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL)
Membre de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU)
Sant Just Desvern, desembre de 2019

20

