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Teniu a les vostres mans la memòria de 

les activitats de l'entitat corresponents a l'any 
2004.  

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: 
 

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

 Desenvolupar diferents activi-
tats, portades a terme pels grups de tre-
ball del Centre d'Estudis: recerques, sorti-
des, publicacions, cursos, exposicions, 
etc.. 

 Aprofundir els contactes amb 
altres Centres d'Estudis d'arreu de Cata-
lunya a través de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana, de 
l'Instiutut Ramon Muntaner i del Centre 
d'Estudis Comarcals de Baix Llobregat 
mitjançant la nostra presència en els seus 
actes, i a través dels intercanvis de publi-
cacions i de la informació de les activitats 
a realitzar. 

 Continuar treballant conjunta-
ment amb altres entitats o centres cultu-
rals de la població fent possible 
col·laboracions esporàdiques o perma-
nents. 
 
 
 
 
 

GRUPS DE RECERCA I DE TREBALL 

 
Com cada any i en cada memòria us vo-

lem comentar la importància que tenen pel 
nostre Centre els grups de recerca i de tre-
ball i que són una de les eines fonamentals 
de la nostra entitat, ja que portades a terme 
a través dels diferents grups, formats a ve-
gades per un col·lectiu de persones o en al-
tres 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'interes-
sos i iniciatives comunes de grups de socis i 
sòcies relacionats amb un tema, els quals 
generalment, un any o bé un altre, acostu-
men a veure reflectida la seva recerca en 
jornades, cursos, exposicions o articles edi-
tats en la Miscel·lània d'Estudis Santjus-
tencs, o bé en altres publicacions monogrà-
fiques. 

 
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 desenvo-
lupen 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 agrupaci-
ons de recerca i de treball entre la nostra 
massa social. 

 
 

 
Josep Quintana i Cortès 



 
00.- ENTITAT 
 
Corrales&Cafide 

L'actualització a les demandes de l'adminis-
tració ens recomana l'adaptació de la nostra 
activitat econòmica al nou règim fiscal de les 
entitats sense ànim de lucre. Hem demanat 
assessorament a Corrales&Cafide per tal de 
posar-nos al corrent de les nostres obligaci-
ons tributàries. 
 
 
Assessoria Talaia 
De la mateixa manera hem hagut de posar 
els nostres Estatuts al dia, d'acord amb la llei 
d'entitats de l'any 1997. 
L'Assessoria Talaia, assessora de la Coordi-
nadora de Centres d'Estudis de Parla Catala-
na, ens ha preparat l'adaptació. 
 
 
ASSEMBLEA DE SOCIS 
Durant el corrent exercici s'ha produït la re-
núncia al càrrec de Secretari del nostre con-
soci Francesc Riera i Prenafeta, per causes 
personals. El seu lloc l'ha ocupat, provisio-
nalment, la consòcia Berta Quintana i Cortès, 
fins a la ratificació de l'Assemblea tal com 
indiquen els estatuts. 

 

 
 
 

Secretaria: 
Junta 
La Junta Directiva s'ha reunit cada primer 
divendres de mes de l'any 2004 al local del 
CES de Can Ginestar. 
 
 
Moviment de socis 

El moviment social durant el present any ha 
estat de 14 altes i 1 baixa, quedant en 
aquests moments un cens de 103 socis i sò-
cies actius. 
 
 
 
 

Agència Estatal de Protecció de Dades 
El CES va assistir a la jornada convocada pel 
Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la fiscalitat de les entitats 
sense ànim de lucre i l'obligació de lliurar els 
fitxer de l'entitat a la Agencia Estatal de Pro-
tección de Datos. 
Des de la secretaria i d'acord amb la llei d'en-
titats vàrem trametre un full de consentiment 
pel tractament informàtic de les dades perso-
nals. Estem rebent les acceptacions que ens 
retornen els nostres associats. 
 
 
 
01.- FORMACIÓ 
 
Cursos de Coneixements Santjustencs 
En commemoració del 65è aniversari del fi-
nals de la Guerra d'Espanya es va realitzar el 
curs: La Guerra Civil avui. Què en queda?, 
precedit d'una visita a l'exposició "Les pre-
sons de Franco". El dia 22 d'abril es varen 

iniciar les sessions i es varen clausurar el dia 
17 de juny, amb la presència i lliurament de 
certificats per part de l'alcalde i el regidor de 
cultura. 
El nombre d'alumnes ha estat de 32. 
Dintre del IV Curs el CES va col·laborar en 
l'organització d'una conferència del Pare Hila-
ri Raguer, historiador i monjo de Montserrat, 
dintre de les Tertúlies mensuals de la Secció 
de Cultura de l'Ateneu Santjustenc. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



02.- PUBLICACIONS DEL CES 
 
Itineraris: Tot passejant per Sant Just 
De can Modolell a Can Ginestar 
S'ha editat un opuscle-guia d'aquest itinerari 
realitzat, per segona vegada, el dia de Sant 
Esteve de 2003. 
 

 
 
 
El temple parroquial i la sagrera 
Aquest opuscle-guia es va presentar el dia 7 
d'agost, amb motiu de la Festa Major. 
 
 

 
 
 
Fitxes d'elements museables 

S'ha seguit la recerca d'elements museables i 
la confecció de les corresponents fitxes, que 
s'han incorporat al web del CES, en l'apartat 
Museu Virtual. 

Aquests treball el realitza el nostre consoci 
Jordi Cunties. 
 
 

 
 
 
Premis de Recerca Jove 
"Antoni Malaret i Amigó" 

Aquesta convocatòria té per objectiu fomentar 
la creativitat científica i l'esperit de recerca de 

qualsevol àrea del currículum escolar, així 
com investigar i millorar el coneixement del 
nostre poble. 
Hem mantingut diverses entrevistes amb el 
professorat responsable dels centres que 
imparteixen batxillerat, ESO i cicles formatius 
i amb  les regidories de Cultura, Ensenya-
ment i Joventut exposant el nostre projecte, 
que ha rebut una molt bona acollida i que ha 
estat potenciat a través de la Guia d'Activitats 
Educatives de Sant Just Desvern, Curs 2004-
2005 
Les regidories esmentades assumeixen l'im-
port dels premis i la difusió dels mateixos. 
 
 

 
 
 
Els treballs guanyadors també es presentaran 
a la convocatòria del Centre d'Estudis Co-
marcals del Baix Llobregat 
S'han tramès les Bases als centres. 
Aquests premis són un reconeixement a la 
labor realitzada pel nostre antic president, 
com a historiador i cronista local.  
 
 
Reedicions 
Durant el curs s'han realitzat gestions per tal 
de reeditar en format facsímil el llibre Notes 
històriques del poble i parròquia de Sant Just 
Desvern, de Mn. Antonino Tenas i Alibés. 
 

 
 

Aquest llibre que ha estat un referent per a 
posteriors llibres d'història local i en concret 
del nostre CES, s'ha pogut editar mitjançant 
l'aportació econòmica de Corrales&Cafide. 
 



03.- EXPOSICIONS 
 
35 anys de Nadales 
Del 21/12/03 al 06/01/04 la Comissió d'Expo-
sicions va presentar aquesta mostra de Nada-
les, realitzades per en Josep Subirachs i Vila-
dot 
 

 
 

 
04.- SORTIDES 
 
Les presons de Franco 

Aquesta visita es va realitzar el dia 3 d'abril 
com a preàmbul del IV Curs de Coneixements 
Santjustencs dedicat a la Guerra d'Espanya, 
amb l'assistència de 15 persones i guiats pels 
promotors de l'exposició. 
 

 
 
Escenaris de la Batalla de l'Ebre 
Com a activitat de cloenda del IV Curs de 
Coneixements Santjustencs els dies 19 i 20 
de juny es va realitzar, conjuntament amb 
l'Associació de Veïns i el GERP, una sortida a 
Corbera d'Ebre i Gandesa per tal de visitar els 
escenaris de la Batalla de l'Ebre. El nombre 
d'assistent ha estat de 28. 
 

 

Visita a Donostia i Bilbo 
Aprofitant els dies festius de Tots Sants es va 
portar a terme, conjuntament amb l'Associa-
ció de Veïns, una sortida per visitar el Chillida 
Leku i el Museu Guggenheim, amb una parti-
cipació de 44 de socis i amics de les dues 
entitats. 
 

 
 
 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 
Passejada poeticoliterària 2004 
Realització, el dia 18 de desembre, de la Se-
gona passejada. Itinerari pels llocs que varen 
inspirar els poemes dedicats a Sant Just 
Desvern, amb la col·laboració de l'Ateneu de 
Sant Just, la Biblioteca Can Ginestar, el Grup 
de Grallers, Ràdio Desvern, Maria Quintana, 
Mercè Belart i Pere Oliver rapsodes, escrip-
tors, poetes i poetesses locals. 
  

 
 

WEB del CES 
El CES disposa d'una nova ubicació del seu 
correu electrònic i de la seva pàgina a Inter-
net, amb el manteniment de l'empresa Enan-
tena a través del servidor ofert per l'Ajunta-
ment:  
centredestudis@santjust.org 
http://santjust.com/centredestudis  
 
 

 

mailto:centredestudis@santjust.org
http://santjust.com/centredestudis


Full informatiu 
S'ha continuat editant el full informatiu general 
amb les activitats del CES que sense tenir 
una periodicitat concreta s'ha enviat a tots els 
socis i sòcies i Amics del CES 
 
 

 
 
 
Ràdio Desvern 
L'emissora local ens ha ofert un espai els 
matins del dimarts, dintre del programa Justa 
la fusta, per parlar de la història del nostre 

poble. 
 

 
 
 
Festes de Sant Jordi 
Aquest any el CES va ser present en els ac-
tes de la Diada de Sant Jordi posant a la ven-
da els llibres del Fons de Publicacions i els 
que ens va proporcionar el Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i anunciant pú-
blicament la convocatòria dels premis de re-
cerca jove. 
 

 
 
 
Festes de Tardor 

Tal com es va fer per Sant Jordi, el CES va 
ser present el dia de Sant Just al Carrer do-

nant a conèixer les seves publicacions i activi-
tats. 
 

 
 
 
Diada Nacional de Catalunya 

Aquest any el CES es va sumar a l'ofrena 
floral amb motiu de la Diada Nacional 
 
 

 
 
 
Amics del CES 

Amb aquesta denominació es manté contacte 
amb 165 persones que, en un moment o al-
tre, s'han posat en contacte amb el nostre 
Centre assistint a Cursos, Sortides o Exposi-
cions i han manifestat la seva intenció de re-
bre informació de les nostres activitats. 
 
 
Festa Major 
A petició de la Regidoria de Cultura, el CES 
va participar en els actes de la Festa Major a 
través de l'itinerari: El temple parroquial i la 
Sagrera. 
 
 

 
 



06.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Regidoria de Medi Ambient 
El CES assisteix regularment a les convoca-
tòries del Consell de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat que convoca la Regidoria. 
 
 
Gabinet de l'Alcaldia 
Denominació d'un nou centre educatiu a 
Sant Just. 
Estem fent gestions per tal que el proper cen-
tre educatiu que s'ha de construir porti el nom 
de Maria Cinta Amigó i Font, en reconeixe-
ment de tota una vida dedicada a l'educació 
dels infants. 
 
 
Regidoria de Cultura 
Consell Popular de Cultura 
Hem assistit a les convocatòries de la Regi-
doria i ens hem entrevistat diverses vegades 
amb el regidor Enric Viladot per exposar-li les 
activitats que portem a terme i els projectes 
de futur. 
 
 
Convenis 
El mes de maig d'enguany hem signat el con-
veni bianual 2004-2005 que inclou la subven-
ció d'ajuda al manteniment de l'entitat i l'im-
port destinat a la publicació de la Miscel·lània 
XII, editada conjuntament per l'ajuntament i el 
CES a través del Fons de Publicacions. 
 
 
Ajuts puntuals de la Regidoria  
El CES ha rebut una subvenció per la compra 
d'un escàner portàtil, a disposició dels nostres 
socis investigadors. 
 
Nova ubicació del CES 

En aquest apartat volem ressaltar el trasllat a 
les noves dependències del Centre Cívic Jo-
an Maragall, motivat per les obres de condici-
onament de Can Ginestar. Aquest fet ens 
obliga a ubicar-nos en un nou espai, de ma-
nera provisional  
 

 

Regidoria d'Educació 
Totes les gestions destinades a la realització 
dels Premis de Recerca Jove "Antoni Malaret 
i Amigó" s'han consensuat amb la regidora 
amb el seu recolzament total. 
 
 
 
07.- ACTIVITATS DIVERSES 
 
Trobada d'Entitats 
El dia 27 de març de 2004 vàrem participar 
en la Primera Trobada d'Entitats locals amb la 
intenció d'una major coneixement entre les 
persones i les entitats del teixit associatiu 
local. 
 

 
 
 
08 COORDINADORA DE CENTRES D'ES-
TUDIS DE PARLA CATALANA 
 
 

 
 
 
Jornades 
El CES va assistir a la jornada de treball so-
bre la Llei de protecció de dades i les darre-
res novetats fiscals, celebrada a Esparregue-
ra el dia 20 de novembre de 2004. 
 
 
Congressos: 
IV Congrés: Església, societat i poder 
El CES va assistir a les sessions d'aquest 
congrés que va tenir lloc a Vic els dies 20 i 21 
de febrer. 



09.- CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
Convocatòria de Premis 
El CECBL ha presentat, d'acord amb el CES, 
una proposta per celebrar la Jornada de Ta-
llers dels Premis de Recerca a Sant Just, el 
mes de maig de 2005. Les regidories de Cul-
tura, Joventut i Educació es faran càrrec de la 
realització de la Jornada. 
 
Assemblea: 
Hem assistit a l'assemblea del CECBL, cele-
brada a Torrelles de Llobregat el dia 27 de 
febrer. 
 
Materials i Publicacions 

El CECBL ens lliura 35 exemplars de la publi-
cació Materials V, com a obsequi als assis-
tents al IV Curs de Coneixements Santjus-
tencs. 
 
 
Jornades 
Hem assistit a les IV Jornades d'Estudi del 
Patrimoni del Baix Llobregat, sota el títol Dife-
rents maneres d'entendre i d'actuar davant 
del patrimoni, realitzades al Palau Falguera, 
de Sant Feliu de Llobregat, els dies 25 i 26 de 
novembre de 2004. 
 
 
 
10.- INSTITUT RAMON MUNTANER 
 

 
 
Relacions amb l'IRMU 
El CES s'ha incorporat a l'Institut Ramon 
Muntaner, fundació privada dels Centres 
d'Estudis de parla Catalana, per tal de partici-
par de totes les activitats i ajuts que promou 
aquesta entitat. 

CBUC 
L'Institut Ramon Muntaner ha posat en con-
tacte els Centres d'Estudis amb el Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) per tal de poder introduir les dades 
de les nostres publicacions en aquest apartat 
consultat per investigadors de tot el món. 
El CES ha introduït totes les seves publicaci-
ons i els autors de les mateixes a la pàgina 
del CBUC. 
 
Universitat Catalana de Prada 
El dia 21 d'agost de 2004 el CES ha estat 
present a la presentació de l'Institut Ramon 
Muntaner a Prada de Conflent.. 
 
Convocatòria d'ajuts 
El CES s'ha acollit a la convocatòria d'ajuts 
per tal de disposar d'un ordinador portàtil, 
finançat en un 50% per l'IRMU 
 
 
11.- FONS DE PUBLICACIONS 
 
Comissió de Publicacions 
Miscel·lània XII 

Durant el curs la comissió s'ha reunit per pre-
parar l'edició de la Miscel·lània XII 
Un cop rebuts i estudiats els treballs que con-
formarien aquesta edició es va procedir a la 
demanda de pressupostos i a la recerca del 
seu finançament. 
La Regidoria de Cultura va aportat la quantitat 
de 3.500 € contra factures de l'editora, com a 
participació en aquesta coedició. La diferèn-
cia es va aconseguir mitjançant l'esponsorit-
zació empresarial.  
 

 
 
Editors 
L'edició va anar a cura de Papers on demand, 
de la Universitat de Girona. 
 

 
 
 
 



Treballs i autors: 
Els treballs i els seus autors són: 

 Les esquadres de Catalunya a Esplugues 
de Llobregat i Sant Just Desvern 1922-
1939, de Francesc Riera i Prenafeta. 

 1954-2004. Mig segle de la mort de l'es-
colà Josep M. Flix i Sorolla, de Pere Font i 
Grasa. 

 Noves aportacions i rectificacions al llibre 
de les mines d'aigua de Sant Just Des-
vern, del Grup Espeleològic Rats Penats 

 Els pisos (1952-1975) Una toponímia pa-
ral·lela, de Juli Ochoa González 

 Receptari per guarir persones i animals de 
Can Vilar. Sant Just Desvern, de Daniel 
Cardona i Pere i Joaquim Moreno i Dal-
mau. 

 

 
 
Distribució 

La publicació es va lliurar gratuïtament als 
socis assistents a l'acte. La resta, si encara 
no en disposa, el pot demanar a la secretaria 
de la nostra entitat. 
 
Llibreria Ressenya 
La Miscel·lània XII es pot adquirir a la llibreria 
Ressenya, al preu de 17,00 €. 
 
Totselsllibres.com 
Tots els llibres del Fons de Publicacions for-
men part de la xarxa de llibreries catalanes, a 
través del portal:  
http://totselsllibres.com 
 
Calaix de sastre 

Aquesta llibreria d'Esplugues de Llobregat 
també disposa de les nostres publicacions. 
 
Publicitat 

La publicitat aconseguida per tal de possibili-
tar aquesta publicació ha estat una gestió 
d'aquesta entitat santjustenca, que ha 
col·laborat en edicions anteriors. 
 

 

Esponsors de la Miscel·lània XII 
Rube, Can Mèlich, Bright Service, Novo Hote-
les, Josep Colet i Enantena. 
 
 

 
 
 
Acte de presentació 
El dia 23 de novembre de 2004 es va presen-
tar la nova publicació al Centre Cívic Joan 
Maragall, amb l'assistència del Secretari Ge-
neral del Departament d'Interior de la Genera-
litat de Catalunya, l'alcalde, el regidor de cul-
tura, els autors, els editors i esponsors i un 
nombrós públic. 
 
 

 
 

Inventari del Fons de Publicacions 
S'ha elaborat l'inventari del Fons de Publica-
cions. 
Tot el material està dipositat al magatzem 
Novolan. 
 
 
 
INTERCANVIS AMB ALTRES CENTRES 
D'ESTUDIS 

 
Les publicacions rebudes durant el trans-

curs del present any, en forma de llibres o bé 
de revistes, les tenim dipositades al local del 
nostre Centre, a disposició de totes les sòcies 
i de tots els socis que hi estiguin interessats. 

 
Sant Just Desvern, desembre de 2004 

http://totselsllibres.com/

