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1. INTRODUCCIÓ 

 
Teniu a les vostres mans la memòria de les activitats de l'entitat corresponents a l'any 2003. 

Enguany la Junta del Centre d'Estudis Santjustencs seguint la línia d'actuació ens hem dedicat a 
refermar les nostres bases estatutàries, a través de: 

 L'assistència al Consell Popular de Cultura de l'Ajuntament de Sant Just Desvern 

 Prosseguir amb les tasques de recerca històrica i cultural del nostre país, incidint de 
manera especial en el poble de Sant Just Desvern 

 Aprofundir els contactes amb altres Centres d'Estudis d'arreu de Catalunya a través dels 
intercanvis de publicacions i d'informació de les activitats a realitzar i de la nostra presència en 
alguns dels seus actes 

 Desenvolupar diferents activitats, portades a terme pels grups de treball del Centre 
d'Estudis: recerques, sortides, publicacions, cursos, exposicions, etc. 

 Continuar treballant conjuntament amb altres entitats o centres culturals de la població 
fent possible col·laboracions esporàdiques o permanents. 
 
 

2. GRUPS DE RECERCA I DE TREBALL 

 
Com cada any i en cada memòria us volem comentar la importància que tenen pel nostre Centre 

els grups de recerca i de treball i que són una de les eines fonamentals de la nostra entitat, ja que 
portades a terme a través dels diferents grups, formats a vegades per un col·lectiu de persones o en 
altres casos per una persona sola, són els que aprofundeixen en l'estudi de temes històrics o actuals. 

Cal assenyalar que sempre els grups de treball han anat sorgint en funció d'interessos i iniciatives 
comunes de grups de socis i sòcies relacionats amb un tema, els quals generalment, un any o bé un 
altre, acostumen a veure reflectida la seva recerca en jornades, cursos, exposicions o articles editats en 
la publicació del Centre d'Estudis, la Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, o bé en altres publicacions 
monogràfiques. 

Volem; una vegada més, incidir en la importància que tenen aquests grups ja que sense ells 
l'activitat del Centre d'Estudis Santjustencs seria gairebé nul·la ja que la vida de la nostra entitat és la 
que desenvolupen els nostres socis i sòcies a través dels esmentats grups. Així doncs reiterem, una 
vegada més, la necessitat que tenim, com a entitat, que vagin sorgint aquestes agrupacions de recerca 
i de treball entre la nostra massa social. 

 
 

3. SITÜACIÓ DEL REGISTRE DE SOCIS DEL CENTRE 
 

El moviment de socis durant el present any ha estat de 4 altes i 2 baixes, quedant en aquests 
moments un cens de 90 socis i sòcies actius. 
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4. RECERQÜES I TREBALLS QÜE S'ESTAN PORTANT A TERME 

 
Com ja hem dit la tasca de recerca suposa un dels objectius amb més prioritats del Centre d'Estudis, 

i ara volem relacionar-vos aquelles que s'hi ha anat treballant de manera més aprofundida durant aquest 
any o bé de les que hi ha algun col·lectiu treballant-hi des de fa temps. Algunes ja han arribat a la seva fi 
i d'altres encara es troben en procés de recollida i redacció d'informació. 

Entre les recerques i treballs que s'estan portant a terme o que s'han acabat hi figuren:  
 

 "Una passejada poètica" pels indrets de Sant Just que han inspirat els seus 
autors, per Xavier Ruíz del CES i la participació de la Biblioteca Can Ginestar, de l'Ateneu 
de Sant Just Desvern, del Grup de Grallers i de poetes, poetesses i repsodes. 

 "De can Modolell a can Ginestar" per Josep Quintana 

 Esposició "40 anys de Nadales", a càrrec del grup d'exposicions i de Josep 
Subirachs i Viladot, autor de les Nadales. 

 El joc de Sant Just per Núria Rajadell 

 La fàbrica de ciment Sanson per Marina Rubio 
 

 
 

5. PUBLICACIONS 
 
Com ja és sabut per tothom es va iniciar, per la festivitat de Sant Jordi de l'any 1987, l'edició de la 

Miscel·lània d'Estudis Santjustencs que amb les aportacions que han fest els diversos grups de recerca i 
de treball o de persones concretes i amb una periodicitat molt regular ha editat, fins ara, el seu opuscle 
XIè.  

En aquest moment està en estudi la publicació de la MISCEL•LÀNIA D'ESTUDIS SANTJUSTENCS 
XII que contindrà, en principi, els següents articles:  

 

 Les Esquadres de Catalunya a Esplugues de Llobregat i a Sant Just Desvern 1922-1939 

Autor: Frances Riera i Prenafeta 

 1954-2004. Mig segle de la mort de l'escolà Josep M. Flix i Sorolla 

Autor: Pere Font i Grasa 

 Noves aportacions i rectificacions al llibre de Les Mines d'Aigua de Sant Just Desvern 

Autors: Grup Espeleològic Rats Penats 

 Els Pisos (1952-1975) Una toponímia paral·lela 

Autor: Juli Ochoa González 

 Receptari per guarir persones i animals de Can Vilà. Sant Just Desvern 

Autors: Daniel Cardona i Joaquim Moreno 
 
 

6. CURS D'HISTÒRIA DE CATALUNYA 

 
Enguany durant els dies 27 de març, 3, 10 i 24 d'abril, 8, 15, 22 i 29 de maig es va realitzar el curs 

d'Història de Catalunya, ofert per l'ACCAT, amb la col·laboració de la SEAS, i amb una assistència de 32 
alumnes. L'activitat es va realitzar al local de la SEAS, coordinada pel nostre consoci Pere Aceitón. 

A petició dels alunmes el curs es va perllongar amb dues sessions més i una visita guiada al Museu 
d'Història de Catalunya, de Barcelona. 
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7. ALTRES ACTIVITATS CULTURALS I DIVERSES REALITZADES AQUEST 2003 

Les activitats portades a terme pel Centre d'Estudis Santjustencs a nivell col·lectiu o a títol personal 
per alguns dels seus membres, durant aquest 2003, són les que a continuació detallem: 
 

 Celebració de l'Assemblea anual del CES en data 21/02/03. al Centre Cívic Salvador Espriu. 

 Assistència a la jornada sobre fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre celebrada a Girona. 

 Continuació de la recerca de materials museables i la confecció de les seves fitxes tècniques. 

 Continuació de l'edició d'un full informatiu general amb les activitats realitzades pel Centre que 
sense tenir una periodicitat concreta s'ha anat enviant a tots els socis i totes les sòcies. 

 Trasllat al nou local cedit per l'Ajuntament a la planta baixa de Can Ginestar, on hem pogut 
recopilar tota la documentació que teniem dipositada a les cases particulars dels nostres anteriors 
responsables de secretaria. 

 Col·laboració en l'elaboració de la guia del patrimoni arquitectònic local per encàrrec de la 
regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, i presentada oficialment durant les Festes de 
Sant Jordi d'enguany, amb el títol Un patrimoni que es fa mirar. 

 Estand a l'edició d'enguany de Firadesvern 2003, durant els dies 2, 3 i 4 de maig. 

 Classe pràctica de Geografia Humana de la UAB. El dia 10 de maig es va realitzar aquesta 
activitat per tercer any consecutiu, aquesta vegada amb la col·laboració del GERP i de la Colla de 
Geganters. Es va fer una visita a Can Ginestar, el Molí Fariner i les Mines d'aigua de can Candeler. La 
classe va ser tutelada per Enric Mendizabal professor de l'esmentada universitat, amb una assistència de 
25 alumnes. 

 Atenció a la demanda del Consell Parroquial, el dia 14 de juny, acompanyant un grup de 50 
Catequistes del Baix Llobregat fent el recorregut de l'itinerari de la Sagrera a l'Hostal Vell,  

 Realització el dia 5 d'agost de l'itinerari De can Modolell a can Ginestar, dintre dels actes de la 
Festa Major. 

 Liquidació de vendes amb la Distribuidora Popular i elaboració de l'inventari del Fons de 
Publicacions. 

 Distribució de les nostres publicacions a les llibreries Ressenya i Calaix de Sastre i a la xarxa 
d'Internet Totselsllibres.com, a través de la llibreria d'Esplugues. 

 Lliurament d'un exemplar de totes les nostres publicacions a la Biblioteca Can Ginestar. 

 Continuació de la col·laboració amb Video-Produccions Vern pel recull videogràfic dels actes 
més importants celebrats al nostre poble i pels organitzats pel nostre centre. 

 Seguiment d'un nou conveni de col·laboració entre el Centre d'Estudis i l'Ajuntament en quan al 
funcionament de la entitat, a la realització de publicacions i altres activitats. 

 Assistència regular als Consells Populars de Cultura  

 Assistència a les reunions del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 Realització, el dia 13 de desembre, de la Primeraa passejada poètica. Itinerari pels llocs que 
vàren inspirar els poemes dedicats a Sant Just Desvern, amb la col·laboració de l'Ateneu de Sant Just, la 
Biblioteca Can Ginestar i el Grup de Grallers. 

 Actualització del Web del CES, amb la inclusió de totes les publicacions. 

 Presència a la revista La Vall de Verç, en l'apartat Retalls de la nostra història. 

 Realització de l'exposició 40 anys de Nadales, de Josep Subirachs i Viladot, amb la 
col·laboració del Consell Parroquial. 

 Participació en les reunions preparatòries i de valoració posterior del Correllengua, celebrat 
durant les Festes de Tardor. 
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 Assitència a la recepció oferta per l'Ajuntament a les entitats locals, amb motiu de la Festa Major. 

 Assistència ala reunió d'actualització de la Guia d'Entitats que ja es pot consultar per Internet a la 
pàgina de l'Ajuntament. 

 Reunions amb el regidor sortint (senyor Perpiñá) i entrant (senyor Viladot) per parlar de les 
nostres activitats, convenis i projectes futurs. 

 Realització del llistat d'Amics del CES, amb més de cent-vint adreces de les persones que s'han 
interessat i han assistit a cursos, exposicions i d'altres actes organitats pel CES a qui hem tramès nota 
de les nostres activitats.  

 Adequació i actualització de l'equip informàtic cedit per un Amic del CES (senyor Belman), amb 
l'aportació extraordinària del la regidoria de Cultura.. 

 Presentació de la nominació del Grup de Cant Gregorià de l'Ateneu , amb motiu del seu 20 

aniversari, als Premis de Reconeixement Cutlural Baix Llobregat 2003, en l'apartat de Música "Joan 
Cerereols i Fornells".  

 Contactes amb el grup d'edicions, la regidoria de Cultura, els autors i diverses editorials per tal 
de confeccionar la futura edició de la Miscel·lània XII. 
 
 
ACTE D'HOMENATGE AL NOSTRE PRESIDENT ANTONI MALARET I AMIGÓ 

El dia 12 d'abril es va realitzar amb molt d'èxit, l'acte d'homenatge a la Sala del Cinquantenari de 
l'Ateneu. 

 La Comissió organitzadora va quedar composada per: 
o Carles Benítez: promotor i organitzador 
o Maria Quintana: Ateneu de Sant Just Desvern 
o Josep M. Marquès: Ateneu de Sant Just Desvern 
o Lluís Ramban: Vídeo Produccions Vern i CES 
o Pere Font: Centre d'Estudis Santjustencs 
o Pep Quintana: Centre d'Estudis Santjustencs 

 
 Tal com s'havia previst l'acte es va desenvolupar de la manera següent: 

1. Rebuda de la vídua i familiars d'Antoni Malaret en l'espai destinat a una exposició 
fotogràfica retrospectiva de la vida de l'homenatjat 

2. Paraules de presentació de l'acte i lectura de les adhesions a càrrec de Pep Quintana en 
nom de la Comissió 

3. parlament de Robert Surroca en nom del FNC 
4. parlament de Pere Font en nom del CES 
5. Lectura de poemes a càrrec de Joan Margarit 
6. Interpretació d'obres corals a càrrec de l'Orfeó Enric Morera 
7. Paraules d'adhesió personal a càrrec de Maria Quintana 
8. Paraules d'agraïment, en nom de la família, a càrrec de Carme Malaret, filla de 

l'homenatjat 
9. Cant dels Segadors i comiat 
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8. SORTIDES REALITZADES 

 
Una activitat també interessant dins el nostre Centre és el dedicat a la realització de sortides per tal 

de conèixer millor alguns indrets de Catalunya, sempre amb una vessant històrica o tradicional, així com 
també per a fer contactes amb altres Centres o Entitats Culturals de la nostra terra. D'aquestes sortides 
en fem difusió pel poble de Sant Just per tal d'interessar a altres col·lectius o persones de les nostres 
activitats. 

o Enguany la sortida realitzada ha estat la següent:  
26/07/03: CaixaForum (Edifici Casarramona) 

 
Com en altres ocasions aquesta visita va ser acompanyada per guies especialitzats en els temes que 
van donar tota classe d' explicacions sobre l'edifici que s'estava visitant. 
 
 

9. INTERCANVIS AMB ALTRES CENTRES D'ESTUDIS 
 
Les publicacions rebudes durant el transcurs del present any han estat dels següents Centres i 

entitats: 

- Agrupació Excursionista i Etnogràfica de Barcelona 
- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
- Ajuntament de Sant Just Desvern 
- Ajuntament del Papiol 
- Ajuntament del Prat de Llobregat 
- Ajuntament de Torrent 
 Arxiu Històric de Sabadell 
- Arxiu Municipal de Castellar del Vallès 
- Associació Cultural dels Ports 
- Brillas, Caterina 
- Centre d'Estudis del Bages 
- Centre d'Estudis Canongins de La Canonja 
- Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
- Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 
- Centre d'Estudis del Gaià 
- Centre d'Estudis Falsetans 
- Centre d'Estudis de Valldoreix 
- Col·legi d'Advocats de Girona 
- Colla de Dimonis de Massalfassar 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat 
- Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana 
- Diputació de Barcelona 
- Diputació de Castelló de la Plana 
- Esplugues Televisió 
- Federació d'Instituts d'Estudis de València 
- Fundació Catalana d'Esplais 
- Fundació la Marató de TV3 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre d’Estudis Santjustencs 

Can Ginestar  Carles Mercader, 17.  08960  Sant Just Desvern 

Telèfon: 600 600 662 

E-mail: centredestudis@santjust.lamalla.net   Web: http://www.xtec.es/entitats/ces 
 

Adreça fiscal: C/ de la Creu, 29 - 08960-Sant Just Desvern  

CIF: G-59684241 Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya número 9970 Secció 1a. del Registre de Barcelona.  

Membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat,  de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de l'Institut Ramon Muntaner. 

-  
-.Generalitat de Catalunya Departament de Cultura 
- Grup Cultural Comptat d'Empúries de Castelló d'Empúries 
- Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès 
- Grupo de Historia José Berruezo de Santa Coloma de Gramenet 
- Iniciativa per Catalunya - els Verds 
- Institut d'Estudis Andorrans 
- Institut d'Estudis Penedesencs 
- Fundació Catalana d'Esplais 
- Museu de Gavà 
- Museu Marítim 
- Parc de Collserola 
- Revista Comarcal dels Ports de Morella 
- Secció Excursionista de l'Ateneu Santjustencs SEAS 
- Surroca Pratdesaba, Montserrat 
- Taller d'Història de Gràcia 

 
Totes les publicacions rebudes, propietat del Centre d'Estudis Santjustencs, en forma de llibres o bé 

de revistes, les tenim dipositades al local del nostre Centre, a Can Ginestar, a disposició de totes les 
sòcies i de tots els socis que hi estiguin interessats. 

 
Sant Just Desvern, desembre de 2003 
 


