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Teniu a les vostres mans la memòria de 

les activitats de l'entitat corresponents a l'any 
2006. 

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 
 
ASSEMBLEA DE SOCIS 
Secretaria: Junta 
 
D'acord amb l'acta de l'Assemblea General 
Ordinària de sòcies i socis del Centre d'Estu-
dis Santjustencs corresponent a l'exercici de 
l'any 2005 celebrada el dia 27 de gener de 
2006, la composició de la Junta és la que 
segueix: 
 
President:  Josep Quintana 
Vicepresident:  Pere Font 
Secretària:  Berta Quintana 
Tresorer:  Joan Camats 
Vocal:   Maria Quintana 
Vocal:   Pere Aceitón 
Vocal:  Jordi Cunties 
Vocal:  Josefina Modolell 
Vocal:  Jordi Gironès 
Vocal:   Vicenç Duran 
 
La Junta Directiva ha alternat les reunions 
entre els primers dijous o divendres de mes 
de l'any 2006 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 18 altes, quedant en aquests mo-
ments un cens de 143 socis i sòcies actius. 
 
 
01.- FORMACIÓ 
 

 
 
Aquest curs l'activitat formativa ha 
consistit en un cicle sobre la industria-
lització de Catalunya que s'està realit-
zant conjuntament amb la SEAS. 
Un total de vuit conferències i deu 
sortides, d'octubre de 2006 a juny de 
2007, ens donaran un aspecte ampli 
del procés d'industrialització de Cata-
lunya. 
 
 
 

02.- PUBLICACIONS DEL CES 
 
Segueix en estudi la possible reedició del 
treball col·lectiu: 

 Les dones fem història. 
 
Edicions pròpies 
 
Miscel·lània XIII 
Durant el sopar de clausura dels actes com-
memoratius del 50 Aniversari del Club de 
Bàsquet Sant Just es va anunciar la presen-
tació d'aquesta publicació pel dia 19 de gener 
del 2007, dels autors Joan Guiu i Pere Font.. 
 
Miscel·lània XIV 
Està en fase d'impressió aquesta publicació 
que comprèn els treballs següents: 

 125 Aniversari del Cor Lo Pom de 
Flors (Autors: Maria Alba Ollé i Antoni 
Fuentes) 

 Magí Colet, patriota català: Vila-
rodona/Sabadell (Autor: Pere Font) 

 
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. 

 

 
 

Cal remarcar la importància del conveni 
subscrit amb l'Inventari del Patrimoni Etnolò-
gic de Catalunya (IPEC) que ens permetrà la 
classificació i inventari de les peces recollides 
per la família Padrosa i la posterior ubicació 
de les fitxes a una base de dades, consulta-
ble per investigadors de qualsevol indret. 

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

Premis de Recerca Jove 
"Antoni Malaret i Amigó" 2005-2006 

 
Aquesta segona convocatòria segueix amb 
l'objectiu de fomentar la creativitat científica i 



l'esperit de recerca de qualsevol àrea del cur-
rículum escolar, així com investigar i millorar 
el coneixement del nostre poble. 
 
Hem mantingut diverses entrevistes amb el 
professorat responsable del l'IES Sant Just i 
de la Institució La Miranda i amb  les regidori-
es de Cultura, Educació i Joventut per seguir 
el nostre projecte. 
 
Les regidories esmentades assumeixen l'im-
port dels premis i la difusió dels mateixos. 
 
En aquesta segona convocatòria han respost 
quatre treballs: un per la Institució La Miranda 
i tres presentats per l’IES Sant Just: 
 
Títol: La Publicitat subliminal 

Autora: Sílvia Gener 
Tutora: Rosa Álvarez 
Centre: Institució La Miranda 
 
Títol: Sexualitat de Centre 
Autor: Víctor Carretero Pifarré 
Tutor: Vicenç Morales 
Centre: IES Sant Just 
 
Títol: Mamífers de la Vall de Sant Just 
Autor: Alex Coromina Gómez 
Tutor: Fernando Martínez 
Centre: IES Sant Just 
 
Títol: Aquells dies de la Nova Cançó 
Autora: Anna Puig Ramírez 
Tutora: Romi Porredón 
Centre: IES Sant Just 
 
El Jurat que ha estat format per Jordi Amigó, 
en representació de l’administració, Jordi 
Cunties, Vicenç Duran 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 presentaran a la convocatòria del 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat del 2007. 
 
 
04.- SORTIDES 
 
Aprofitant els dies festius de la segona Pas-
qua, 3, 4 i 5 de juny de 2006, El Grup de sor-
tides i de visites culturals del Centre d'Es-
tudis Santjustencs, amb la col·laboració de 
l'Associació de Veïns de Sant Just Desvern, 
va organitzar una visita a Iruña/Pamplona, 

Orreaga/Roncesvalles, Sangüesa/Zangoza, 
Xabier i Monasterio de Leyre, seguint el Camí 
de Santiago,  
 

 
 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 
Històries sota la Palmera 
 

 
 

Durant aquest curs s'han portat a terme unes 
projeccions al pati de la Palmera de la Granja 
Carbonell. Aquesta activitat s'han realitzat del 
mes d'abril al mes d'octubre i han tractat els 
següents temes històrics: 
 

El Parlament de Catalunya 

Josep M. Batista i Roca 

L'Exili de la Guerra Civil 

L'Estatut de Núria 

Lluís Companys 

Els papers de Salamanca 

Els fets del 6 d'octubre 
 

Els programes ens han estat facilitats per la 
productora  

 
 
 
Passejada poeticoliterària 2006 
 
El dia 23 de desembre es va realitzar la Quar-
ta passejada poeticoliterària. Itinerari pels 
nostres carrers i places iniciat al Centre el 
Mil·lenari fins a l'Ateneu de Sant Just, amb la 
lectura de les obres Mn. Miquel Alayrach, 
Caterina Brillas, Leonci Canals, Pere Font, 
Pere Olivé, Pere Pascual, Pilar Pratdesaba, 
Irene Vidal i Gerard Vila. La passejada va 



cloure a la Sala Josep Piquet de l'Ateneu amb 
la presentació del llibre de poemes Terra d'O-
liveres, de Joan Buixeda. L'editor del llibre va 
obsequiar a tots els assistents amb un resso-
pó de Nadal. 
La passejada es va realitzar amb la 
col·laboració del Centre El Mil·lenari, l'Ateneu 
de Sant Just, el Grup de Gralles de Sant Just, 
Ràdio Desvern,  i les veus de Maria Quintana 
i Pere Olivé. 

 

 
 

 
Aquesta activitat ha estat coordinada pel grup 
de treball format pels socis: Palmira Badell, 
Josefina Modolell, Maria Quintana 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 amb 
les activitats del CES que sense tenir una 

periodicitat concreta s'ha enviat a tots els so-
cis i sòcies i Amics del CES 
 
 
Ràdio Desvern 
 
Durant aquest any 2005 hem seguit partici-
pant, cada dimarts, en el programa Justa la 
fusta, aportant dades històriques del nostre 
poble. 
 

 
 
 
Butlletí "La Penya del Moro" 
 
El mes de setembre es va presentar el primer 
número d'aquest nou mitjà de comunicació 
del CES que pretén ampliar la informació d'a-
quelles activitats més destacades que portem 
a terme. 
 

 
 
 
Atenció i visites per a grups: 
IES Sant Just 
 
Seguint la política de col·laboració amb els 
centres educatius locals el CES va participar 
en la Setmana Cultural d'aquest centre realit-
zant una passejada històrica per la Sagrera i 
el centre urbà. 
 
 

Festes de Sant Jordi 
 
Durant l'acte de lliurament dels diversos pre-
mis literaris convocats pel Servei Local de 
Català, celebrat el dia 22 d'abril a la Sala Mu-
nicipal de l'Ateneu, vàrem lliurar els Premis de 
Recerca Jove 2005 als guanyadors. 
 
Novament hem estat presents en els actes de 
la Diada de Sant Jordi, celebrada el dia 23 
d'abril, posant a la venda les nostres publica-
cions.  
 

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


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 més de 100 persones que, en 
un moment o altre, s'han posat en contacte 
amb el nostre Centre assistint a Cursos, Sor-
tides o Exposicions i han manifestat la seva 
intenció de rebre informació de les nostres 
activitats. 
 
Durant aquest any 2006 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 caràcter històric i de manera es-
pecial les dedicades a la celebració de la Fes-
ta de la Vellesa. 
 
La projecció es va realitzar, amb una gran 
afluència de públic al restaurant marisqueria 
Sant Justi in Berce, la tarda del dia 5 d’agost. 
 
 
Exposicions de petit format 
 

... de quan érem infants ... 
 
Aquesta exposició dels dibuixos del nostre 
soci Jordi Vendrell es va inaugurar el dia 23 
de desembre de 2005, i va quedar exposada 
fins a finals del mes de juny. 

 

 
 
 

De la psicologia a la pintura 
 

Les obres de la nostra sòcia Imma Pericas es 
varen presentar a partir del dia 21 de juliol 
 

 
 
 

Del gran format al minimalisme 
 

 
 

L'obra de la nostra sòcia Carme Malaret es va 
presentar el dia 10 de novembre de 2006 i 
segueix exposada al finalitzar l'any. 



Aquestes exposicions de petit format s'han 
realitzat al restaurant marisqueria Sant Justi 
in Berce, entitat col·laboradora i sòcia del 
nostre Centre d'Estudis. 
 
Dossier "Les Terres Ferides" 
 
El CES va participar en la presentació, a la 
ciutat de Tortosa, d'aquest dossier destinat 
als estudiants d'ESO de la branca d'història. 
El dossier està pensat com a guia per l'esce-
nari de la Batalla de l'Ebre. Cal remarcar que 
tot el relat real d'un soldat de la lleva del bibe-
ró està basat en el llibre autobiogràfic "Sis 
anys fora de casa", del santjustenc Joaquim 
Company 
 

 
 
 
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 
 
Hem mantingut diverses entrevistes amb l'Al-
calde Josep Perpinyà per informar-lo de les 
activitats que porta a terme el nostre Centre. 
Ens interessem pel seguiment, entre altres 
de: 

 La restauració de la Bandera Republi-
cana 

 La restauració i posterior emplaça-
ment de la Creu de Terme 

 Les publicacions conjuntes a través 
del Fons de Publicacions. 

o Miscel·lània XIV 
o Cronologia històrica 
o Les Masies de Sant Just. 

 Resultat de la proposta de nomencla-
tura del sectors Els Garrofers 

 Obres de condicionament de Can Gi-
nestar i el retorn del CES al nou espai. 

 Guia de les publicacions dedicades a 
Sant Just Desvern 

 
CEIP Maria Cinta Amigó 
 
Estem pendents de les gestions per tal que 
un dels nous centres educatius que es posa-
ran en marxa al nostre municipi 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 
 

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. 
Al finalitzar l'any la renúncia del Regidor ha 
provocat la incorporació d'Edgar Costa com a 
nou regidor provisional de Cultura, fins les 
properes eleccions municipals, a qui hem 
demanat una entrevista per tal d'informar-lo 
de les nostres activitats. 
 
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. 
 
 
Programa per al Memorial Democràtic 
 
El CES segueix la recerca d'informació sobre 
les persones que varen patir les conseqüèn-
cies de la Guerra Civil, especialment les que 
varen desaparèixer al front de guerra. 
Aquesta secció es coordina amb l'Arxiu Histò-
ric Municipal a través de la nostra sòcia Jose-
fina Modolell. 
 



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

 
 
Assemblea General ordinària 
 

El dia 11 de febrer es va realitzar l'Assemblea 
de la Coordinadora a la ciutat de Figueres. 
El Centre d'Estudis Santjustencs va presentar 
la seva candidatura per formar part de la Jun-
ta Directa i va ser admesa i elegida en el 
transcurs d'aquest acte. 
 
Amb motiu de la commemoració del 75è ani-
versari de la proclamació de la República 
vàrem demanar a la Coordinadora l'exposició 
"Lluís Companys i la seva època" que es va 
instal·lar al vestíbul de l'Ateneu. 
 

 
 

Aquesta important exposició es va completar 
amb dos plafons d'informació local, sota la 
direcció dels nostres socis Vicenç Duran i 
Jordi Gironès. 
 

 
 
 
 
 
 

09.- CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
El CES ha participat en les convocatòries i 
activitats del Centre d'Estudis Comarcals du-
rant aquest any 2006. 
 
 
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 segona edició de les 
jornades Recercat, celebrada a Amposta el 
dia 6, 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 la Jornada hem lliurat les nostres pu-
blicacions al Conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Honorable Ferran Mas-
carell. 
 
L'Institut Ramon Muntaner ens ha lliurat un 
DVD que recull totes les activitats realitzades 
durant aquesta Jornada. 
 
Convocatòria d'ajuts 

 
El CES, a través de l'Institut Ramon Muntaner 
està en contacte amb l'organisme promotor 
de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Cata-
lunya (IPEC), per tal d'introduir-hi les dades 
del nostre patrimoni. 
 
 
11.- FONS DE PUBLICACIONS 
 
Recordem que les darreres publicacions es-
tan a la disposició de tots els socis que enca-
ra no les hagin pogut recollir. 
 
Llibreria Ressenya 
 
Totes les nostres publicacions es poden ad-
quirir a la llibreria Ressenya. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, encara, posar 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 ha 
realitzat un seguit d'actes: conferències, con-
certs, representacions teatrals, exposicions, 
actes institucionals, etcètera, durant el 2006. 
 
El dia 14 d'abril el CES va ser l'encarregat de 
llegir un manifest consensuat per totes les 
entitats que varen promoure els actes com-
memoratius. 
 
A través de la narració dels fets locals de la 
proclamació de la República, de Pere Pas-
qual i Navinés, Just Teatre, sota el guionatge 
del nostre company Pere Font, va fer el mun-
tatge escènic a la plaça de Mossèn Jacint 
Verdaguer, davant mateix de l'edifici de l'A-
juntament, amb la col·laboració del Cor Lo 
Pom de Flors. 
 

 
 
Al finalitzar l'acte el veí Antoni Simó va fer a 
mans del CES, en concepte de dipositari, la 
bandera que havia onejat a la façana de l'A-

http://totselsllibres.com/


juntament durant la República, per tal de ser 
lliurada, un cop restaurada, a l'Arxiu Històric 
Municipal i que havia rebut de mans dels 
seus familiars. 
 
Aquest element històric es troba en procés de 
restauració al Museu Tèxtil de Terrassa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Carrer Major número 17 

Telèfon: 600 600 662 
 

 
 
 

Sant Just Desvern, desembre de 2006 


