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Teniu a les vostres mans la memòria de 

les activitats de l'entitat corresponents a l'any 
2005.  

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, 
projeccions històriques, 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’Institut Ramon Muntaner i del Centre 
d'Estudis Comarcals del 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. 

 
 Mitjançant aquesta Memòria us volem 
agrair ben sincerament el suport que doneu al 
Centre d'Estudis Santjustencs.  
 
Josep Quintana i Cortès 
President del CES 



00.- ENTITAT 
 
Corrales&Cafide 
 
Seguim en contacte amb Corrales&Cafide per 
tal de posar-nos al corrent de les nostres o-
bligacions tributàries. 
 
Assessoria Talaia 
 
L'Assessoria Talaia, col· laboradora de la Co-
ordinadora de Centres d'Estudis de Parla Ca-
talana, ens ha preparat l'adaptació dels Esta-
tuts, que ja han estat presentats i acceptats 
pel Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
ASSEMBLEA DE SOCIS 
Secretaria: Junta 
 
D'acord amb l'acta de l'Assemblea General 
Extraordinària de sòcies i socis del Centre 
d'Estudis Santjustencs corresponent a l'exer-
cici de l'any 2004 celebrada el dia 28 de ge-
ner de 2005, es va acordar l'adaptació dels 
nostres Estatuts a la llei del 1997. 
Un cop acceptats ja han estat lliurats als nos-
tres socis. 
 
També, d'acord amb l'acta de l'Assemblea 
General Ordinària de sòcies i socis del Centre 
d'Estudis Santjustencs corresponent a l'exer-
cici de l'any 2004 celebrada el dia 28 de ge-
ner de 2005, la composició de la Junta és la 
que segueix: 
 
President:  Josep Quintana 
Vicepresident:  Pere Font 
Secretària:  Berta Quintana 
Tresorer:  Antoni Cubells 
Vocal:   Maria Quintana 
Vocal:   Pere Aceitón 
Vocal:  Jordi Cunties 
Vocal:  Josefina Modolell 
 
La Junta Directiva s'ha reunit cada primer 
divendres de mes de l'any 2005 a l'espai que 
l'Ajuntament ens ha destinat al Centre Cívic 
Joan Maragall. 
 
Moviment de socis 
 
El moviment social durant el present any ha 
estat de 26 altes i 4 baixes, quedant en a-
quests moments un cens de 125 socis i sòci-
es actius. 
 

D’acord amb els nostres Estatuts hem pogut 
incorporar com a socis del CES les entitats 
jurídiques següents: AVV de Sant Just, Ana-
grafic, Sense Paper-Copiflash, Finques Amat 
i Sant Justi in Berce. 
 
Durant aquest curs hem de lamentar la pèr-
dua de tres socis que ens varen acompanyar 
des de l'inici de les nostres activitats i que 
tindrem sempre en el record: Emília Guàrdia, 
Fulgenci Baños i Casimir Barba. 
 
Agencia Estatal de Protección de Datos 
 
D'acord amb la llei d'entitats hem donat d'alta 
el fitxer del CES a la Agencia Estatal de Pro-
tección de Datos. 
 
 
01.- FORMACIÓ 
 
Cursos de Coneixements Santjustencs 
 
Donada la problemàtica de la nostra connexió 
amb Barcelona i amb altres municipis veïns, 
mitjançant el transport públic, la temàtica del 
curs realitzat aquest any ha estat el transport. 
 
Amb el nom “Els Transports” s’ha realitzat 
el curs cada dimarts del mes de juny, que ens 
ha ajudat a conèixer la situació dels mitjans 
de transport passats, actuals i futurs, així com 
l’estat real del nostre parc automobilístic, pro-
vocat en gran manera pel nivell econòmic 
d’una bona part del nostre veïnatge i per la 
necessitat d’una autonomia en la mobilitat. 
 
El nombre d'alumnes ha estat de 22. 
 

 
 
Dintre del V Curs del CES varen col· laborar  
els ponents següents:  
 
Albert González  
Doctor en Geografia i especialista en trans-
ports urbans. 
 
Roser Vilardell  
Arxivera Municipal d'Esplugues de Llobregat i 
llicenciada en Història. 



Jordi Amigó 
Arxiver Municipal de Sant Just Desvern i lli-
cenciat en Història 
 
Mery Barranco 
Presidenta de l'Associació de Veïns de Sant 
Just Desvern i exregidora local. 
 
Carles Urkiola 
Professor de francès. Llicenciat en Filologia 
Francesa i FLE, per les universitats de Barce-
lona, Montpeller i Le Mans. Col· labora regu-
larment en les revistes de temàtica ferroviària 
i del transport. 
 
Josep M. Gelabert  
Llicenciat en Història i arxiver de l'Arxiu Co-
marcal de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Joan Ramon Fabra 
Cap de la Policia Local de Sant Just Desvern 
 
Francesc Ventura 
Arquitecte. Antic director general de l'ATM 
durant nou anys. 
 
Mercè Figueras 
Regidora de Serveis Generals i responsable 
de la Policia Local de Sant Just Desvern 
 
En la darrera sessió va tenir lloc el lliurament 
dels certificats d’assistència a càrrec de Mer-
cè Figueras, Regidora de Serveis Generals, 
de Josep Perpinyà, Alcalde de Sant Just Des-
vern i de Josep Quintana, president del Cen-
tre d'Estudis Santjustencs. 
 

 
 

 
 
02.- PUBLICACIONS DEL CES 
Reedicions 
 

Notes històriques del poble i parròquia 
de Sant Just Desvern 

 
El passat dia 15 d'abril de 2005, al temple 
parroquial, va tenir lloc la presentació de la 
reedició en format facsímil, d’aquest llibre 

publicat l’any 1947 per Mn. Antonino Tenas i 
Alibés 
 
L'edició actual s'ha ampliat amb una presen-
tació a càrrec del CES, un pròleg del pare 
Hilari Raguer historiador i monjo del Monestir 
de Montserrat i un epíleg de l'historiador A-
gustí Duran i Sanpere. 
 

 
 
Aquest llibre, que ha estat un referent per a 
posteriors llibres d'història local, s'ha pogut 
editar mitjançant l'aportació econòmica de 
Can Mèlich, el Club i del CES. 
 
També està en estudi la possible reedició del 
treball col· lectiu: 

• Les dones fem història. 
 
Edicions pròpies 
 
En aquest moment el grup de publicacions 
està elaborant diversos treballs per la seva 
possible edició: 

• 50 anys de bàsquet a Sant Just 
• Magí Colet, de Vila-rodona a Sabadell 
• Estudi de la immigració a Sant Just 

Desvern (s. XVIII - XX) 
 
Fitxes d'elements museables 
 
S'ha seguit la recerca d'elements museables i 
la confecció de les corresponents fitxes, que 
s'han incorporat i es poden consultar al web 
del CES, en l'apartat Museu Virtual. 
 

 
 

Aquesta activitat la realitza el grup de treball 
format pels socis: Jordi Cunties, Jordi Gironès 
i Miquel Amela. 
 
 



Premis de Recerca Jove 
"Antoni Malaret i Amigó" 2004-2005 

 
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. 
 
D'una manera especial s'han volgut remarcar 
el títol d'aquests premis com a homenatge i 
memòria del que fou el nostre anterior presi-
dent i cronista local, entre moltes altres activi-
tats. 
 
Hem mantingut diverses entrevistes amb el 
professorat responsable dels centres que 
imparteixen batxillerat, ESO i cicles formatius 
i amb  les regidories de Cultura, Educació i 
Joventut exposant el nostre projecte, que ha 
rebut una molt bona acollida. 
 
Les regidories esmentades han assumit l'im-
port dels premis i la difusió dels mateixos. 
 
En aquesta primera convocatòria han respost 
quatre treballs presentats per l’IES Sant Just: 
 
Sociolingüística de centre. Estudi del cata-
là  i del seu argot a l'IES Sant Just Desvern 
Autora: Mònica Colell Tó 
Tutora: Isabel Pijoan 
 
La llengua: actituds i usos lingüístics dels 
alumnes de Batxillerat 
Autor: Roger Poll Viñeta 
Tutora: Romi Porredón 
 
Els comerç a Sant Just 
Autora: Verònica Marco Molinero 
Tutora: Àngels Tó Camps 
 
La SEAS: reflex de la societat 
Autora: Carla Cortès i Simó 
Tutora: Romi Porredón 
 
El Jurat que ha estat format per Jordi Amigó, 
en representació de l’administració, Jordi 
Cunties i Josep Quintana en representació 
del CES, ha considerat que tots els treballs 
presentats eren mereixedors de premi. 
 
D’acord amb les bases els treballs guanya-
dors es varen presentar a la convocatòria del 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat. 
 

 

VI Trobada de Recerca  Jove 
 

 
 

El dilluns 30 de maig va tenir lloc al Centre 
Cultural i de Lleure La Vagoneta, de Sant Just 
Desvern, la VI Trobada de Recerca Jove, de 
la convocatòria del 2005, a la qual s'hi van 
presentar 43 treballs, entre col· lectius i indivi-
duals, fets per alumnes d'una desena 
d’instituts de secundària de municipis de la 
comarca del Baix Llobregat. Un dels tres 
premis individuals es va concedir al treball: 
 
Sociolingüística de centre. Estudi del cata-
là  i del seu argot a l'IES Sant Just Desvern 
Autora: Mònica Colell Tó 
Tutora: Isabel Pijoan 
 

 
 
 
04.- SORTIDES 
 

Visita a Tarragona, València i Morella 
 
Aprofitant els dies festius de la segona Pas-
qua, 14, 15 i 16 de maig, es va portar a ter-
me, conjuntament amb l'Associació de Veïns, 
una sortida per visitar la ciutat romana de 
Tarragona,  
 

 
 



la Ciutat de les Arts i de les Ciències de Va-
lència  
 

 
 
i el conjunt medieval de Morella. amb una 
participació de 34 de socis i amics de les du-
es entitats. 
 

 
 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 
Passejada poeticoliterà ria 2005 
 
El dia 17 de desembre es va realitzar la Ter-
cera passejada poeticoliterària. Itinerari pels 
nostres carrers i places amb la lectura de les 
obres d'Èlia Fosalva, Sergi Vila, Josefina Sil-
vestre, Pere Olivé, Carme Farré, Pere Font, 
Carmen Marques, Laia Guillamet, Ricard 
Camprodon, Eulàlia Ripoll i Joan Herre, amb 
la col· laboració de l'Ateneu de Sant Just, la 
Biblioteca Can Ginestar, el Grup de Gralles 
de Sant Just, Ràdio Desvern, el Conjunt Mú-
sica per llegir i les veus de Palmira Badell, 
Maria Quintana, Mercè Belart i Pere Olivé. 

 

 
 

Aquesta activitat ha estat coordinada pel grup 
de treball format pels socis: Palmira Badell, 
Josefina Modolell, Maria Quintana, Sandra 
García i Josep Quintana. 

BENVINGUTS A LA PÀGINA WEB DEL 
CENTRE D'ESTUDIS 

SANTJUSTENCS 

 
Us recordem que el CES disposa d’una adre-
ça de correu electrònic, que us permet una 
comunicació directa amb l’entitat, i d’una pà-
gina a Internet on trobareu totes les nostres 
activitats, publicacions, museu virtual i notes 
del vostre d’interès  
 
El manteniment d’aquesta pàgina va a càrrec 
del nostre soci Jordi Gironès. 
 
centredestudis@santjust.org  
 
http://santjust.org/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 
 
 

 
 
 
Rà dio Desvern 
 
Durant aquest any 2005 hem seguit partici-
pant, cada dimarts, en el programa Justa la 
fusta, aportant dades històriques del nostre 
poble. 
 
 

 
 



Firadesvern 2005 
 
En aquesta edició, celebrada durant els dies 
4 i 5 de juny, hem estat presents en un es-
tand en el sector de les entitats locals. Durant 
la Fira hem projectat films històrics, conjun-
tament amb Video Produccions Vern, i hem 
coordinat la realització d'un seguit de confe-
rències. 
 

 
 
Atenció i visites per a grups: 
Escola d'Adults 
 
Amb motiu del 25è aniversari la direcció de 
l'Escola d'Adults va demanar la col· laboració 
del CES per realitzar una passejada històrica. 
El dia 16 de febrer vàrem fer el recorregut de 
Can Ginestar a l'Hostal Vell, amb una assis-
tència de 25 alumnes acompanyats dels seus 
professors. 
 
Festes de Sant Jordi 
 
Dintre del cicle Tertúlia de L'Ateneu, el CES, 
conjuntament amb la Secció de Cultura de 
l'Ateneu, va presentar el llibre Un farmacèutic 
d'Àger en la guerra dels carlins, de l'historia-
dor Eduard González i Montardit. 

 

 
 

Durant l'acte de lliurament dels diversos pre-
mis literaris convocats pel Servei Local de 
Català, celebrat el dia 23 d'abril a la Sala Mu-
nicipal de l'Ateneu, vàrem lliurar els Premis de 
Recerca Jove 2004 als guanyadors. 
 

Novament hem estat presents en els actes de 
la Diada de Sant Jordi, celebrada el dia 24 
d'abril, posant a la venda les nostres publica-
cions.  
 
Festes de Tardor 
 
Vàrem ser presents el dia de Sant Just al 
Carrer donant a conèixer les nostres activi-
tats i publicacions. 
 

 
 
Diada Nacional de Catalunya 
 
Novament ens vàrem sumar a l'ofrena floral 
amb motiu de la Diada Nacional 
 

 
 
Amics del CES 
 
Amb aquesta denominació es manté la co-
municació amb 128 persones que, en un 
moment o altre, s'han posat en contacte amb 
el nostre Centre assistint a Cursos, Sortides o 
Exposicions i han manifestat la seva intenció 
de rebre informació de les nostres activitats. 
 
Durant aquest any 2005 algunes d’aquestes 
persones s’han incorporat com a socis al nos-
tre Centre d’Estudis. 
 
Festa Major 
 
El CES va participar en els actes de la Festa 
Major a través d’una projecció de filmacions 
antigues de les tradicionals “Alfombres” de 
flors, amb motiu del Corpus Christi. 
 



 
 
Més de cent persones ompliren, de gom a 
gom, el restaurant marisqueria Sant Justi in 
Berce, la tarda del dia 5 d’agost. 
 
Exposicions de petit format 
 
Lluís Ramban: memòria grà fica 1962-2004  
 
Del 5 d’agost al 23 de desembre s'ha presen-
tat aquesta exposició del soci Lluís Ramban, 
formada per una selecció de les fotografies 
exposades anteriorment al Celler de Can Gi-
nestar. 
 

 
 
 
 

... de quan érem infants ... 
 
Aquesta exposició dels dibuixos del nostre 
soci Jordi Vendrell es va inaugurar el dia 23 
de desembre. 

 

 
 

 
Les fotografies i els dibuixos s'han exposat al 
restaurant marisqueria Sant Justi in Berce 
entitat col· laboradora i sòcia del nostre Centre 
d'Estudis. 
 
 

06.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Regidoria de Medi Ambient 
 
El CES ha assistit regularment a les convoca-
tòries del Consell de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat . 
 
Gabinet de l'Alcaldia 
Nomenclatura de nous carrers. 
 
Hem respost a una nova convocatòria del 
Gabinet de l’Alcaldia, per tal de proposar 
noms a nous carrers de Sant Just, del Sector 
2: Els Garrofers:  
 
CEIP Maria Cinta Amigó 
 
Estem fent les gestions oportunes per tal que 
un dels dos nous centres educatius que es 
posaran en marxa al nostre municipi porti el 
nom de Maria Cinta Amigó i Font, en reconei-
xement de tota una vida dedicada a l'educa-
ció dels infants. 
 
Regidoria de Cultura 
 
Ens hem entrevistat diverses vegades amb el 
regidor Enric Viladot per exposar-li les activi-
tats que portem a terme i els projectes en 
estudi. 
 
Consell Popular de Cultura 
 
Hem assistit als Consells Populars de Cultura 
convocats per la Regidoria 

 
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. 
 
Regidoria de Joventut 
 
De la mateixa manera s'ha tractat el tema de 
les gestions destinades a la realització dels 
Premis de Recerca Jove "Antoni Malaret i 
Amigó" amb la Regidoria de Joventut. 
 
 
07.- ACTIVITATS DIVERSES 
 
Trobada d'Entitats 
 
Enguany aquesta activitat s’ha realitzat dintre 
dels actes de Firadesvern 2005.  



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

 
 
 
Congressos: 
IV Congrés: Església, societat i poder 
 
Les Actes d'aquest Congrés estan a disposi-
ció dels nostres associats. 
 
 
09.- CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
 
Trobades de Recerca Jove 2005 
 
El CECBLL va presentar, d'acord amb el 
CES, una proposta per celebrar la VI Jornada 
de Tallers dels Premis de Recerca a Sant 
Just, el dia 30 de maig. Les regidories de 
Cultura, Joventut i Educació es feren càrrec 
de la realització de la Jornada que es va ce-
lebrar a les dependències de La Vagoneta. 

 
 

 
 
 

Assemblea: 
 
Hem assistit a l'assemblea del CECBLL, ce-
lebrada a Sant Feliu de Llobregat el dia  25 
de febrer. 
 
Materials i Publicacions 
 

 
 
El CECBLL ens lliurà la publicació El carril de 
Barcelona a Molins de Rei i Martorell per tal 
de completar la documentació i apunts als 
assistents al V Curs de Coneixements Sant-
justencs. 
 

IV Edició dels 
Premis de Reconeixement Cultural  

del Baix Llobregat 
 

Aquests premis es convoquen cada dos anys 
a la comarca del Baix Llobregat per premiar 
les iniciatives en el camp cultural en sentit 
ampli. No tenen remuneració econòmica i es 
lliuren en el transcurs d'un acte que es fa el 
mes de desembre dels anys senars. 
 
En l'edició de l'any 2003 varen quedar finalis-
tes el nostre soci Josep Barberà (+) i el Grup 
de Cant Gregorià de l'Ateneu. 
 

 
 
Durant l'acte de lliurament, celebrat el dia 16 
de desembre a Sant Feliu de Llobregat, la 
senyora Montserrat Surroca i Pratdesaba, 
nominada pel CES i recolzada per més de 
cent signatures, va rebre el diploma acredita-
tiu de finalista en l'apartat de música. 

 



10.- INSTITUT RAMON MUNTANER 
 

 
 
Relacions amb l'IRMU 
 
El CES col· labora amb l'Institut Ramon Mun-
taner, fundació privada dels Centres d'Estudis 
de parla Catalana, i participa en les activitats i 
ajuts que promou aquesta entitat. 
 
CBUC 
 
Us recordem que l'Institut Ramon Muntaner 
ha posat en contacte els Centres d'Estudis 
amb el Consorci de Biblioteques Universitàri-
es 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. 
 
 
Jornades 

 
Hem estat presents a la primera edició de les 
jornades Recercat, celebrada a Esparreguera 
el dia 21 de maig, amb motiu de la capitalitat 
de la Cultura Catalana.  
 

 
 
El Centre d'Estudis ha disposat d'un estand, 
atès pels socis Maria Quintana, Pere Font i 
Josep Quintana, on s'han exposat les nostres 
publicacions i s'han donat a conèixer les nos-
tres activitats.  
 

 

Durant aquesta Jornada el CES ha estat res-
ponsable de moderar la taula rodona, dedica-
da al tema del Relleu Generacional, a través 
del soci Pere Font. 
 
L'Institut Ramon Muntaner ens ha lliurat un 
DVD que recull totes les activitats realitzades 
durant aquesta Jornada. 
 
Convocatòria d'ajuts 
 
El CES està en contacte amb l'organisme 
promotor de l'Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya (IPEC), per tal d'introduir-hi les 
dades del nostre patrimoni. 
 
 
11.- FONS DE PUBLICACIONS 
 

Miscel· là nia XII 
 

 
 
Recordem a tots els socis que aquesta publi-
cació es va lliurar gratuïtament als socis as-
sistents a l'acte de presentació, el dia 23 de 
novembre de 2004, i que si encara no en dis-
poseu la podeu demanar a la secretaria de la 
nostra entitat. 
 
 
Llibreria Ressenya 
 
La Miscel· lània XII i totes les nostres publica-
cions es poden adquirir a la llibreria Resse-
nya. 
 
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. 
 
Publicacions en estudi 
 
El grup de publicacions, conjuntament amb 
els representants de la Regidoria de Cultura 
estan preparant l'edició de la Miscel· lània XIII 
 
 
INTERCANVIS DE PUBLICACIONS AMB 
ALTRES CENTRES D'ESTUDIS 
 
Durant el curs s'han rebut diverses publicaci-
ons d'altres centres d'estudi amb els que hi 
mantenim un intercanvi. 
 
La manca d’espai i la conseqüent dificultat de 
consulta ens priven, en aquest moment, po-
sar a l’abast dels nostres socis i sòcies les 
publicacions que conformen el nostre fons 
bibliogràfic. 
 
 

75è. Aniversari de la proclamació 
de la II Repúlica 

 

 
 
Amb motiu de la commemoració del 75è ani-
versari de la proclamació de la II República, 
(14 d'abril de 1931) el CES, conjuntament 
amb l'Ajuntament i d'altres entitats locals, està 
treballant per realitzar un seguit d'actes: con-
ferències, concerts, representacions teatrals, 
exposicions, actes institucionals, etcètera, 
durant el mes d'abril del 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Passejada Literà ria  
per la Vila de Grà cia 

 
El passat dia 30 de desembre va tenir lloc la 
Primera Passejada Literària per la Vila de 
Gràcia, organitzada per la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL). El CES hi va col· laborar aportant la 
seva experiència i, especialment, els poemes 
dels nostres veïns Montserrat Buyse, Fran-
cesc Giralt i Joan Buixeda.  

 

 
 
Durant l'extens recorregut per les places i 
carrers de Gràcia, la lectura dels textos a càr-
rec de l'actriu Carme Sansa, va donar a co-
nèixer l'obra d'alguns escriptors relacionats 
amb la Vila,  
 
 
 
 

 
 
Us recordem que durant les obres de condici-
onament de Can Ginestar estem ubicats a les 
dependències del Centre Cívic Joan Maragall,  
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