
PÒRTIC 
 

 
 
Teniu a les vostres mans la memòria de 

les activitats de l'entitat corresponents a l'any 
2007. 

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, cicles, 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, a la nostra Web, o bé en altres publi-
cacions 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 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 
 
20 Aniversari del CES 
 
Durant aquest curs hem commemorat el 20è 
aniversari de l'existència del nostre Centre 
d'Estudis. 
 

 
 

Per a celebrar-ho ens vàrem reunir més de 80 
comensals en un sopar el dia 24 de febrer 
d'aquest 2007 a l'Hotel Porta Barcelona. 
  
ASSEMBLEA DE SOCIS 
 

 
 

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 2006 celebrada el dia 16 de març de 
2007, la composició de la Junta és la que 
segueix: 
 
President:  Josep Quintana 
Vicepresident:  Pere Font 
Secretari:  Antoni de Mora 
Tresorer:  Joan Camats 
Vocal:   Maria Quintana 
Vocal:    Berta Quintana 
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 2007 a l'espai que l'Ajuntament ens 
va destinar al Centre Cívic Joan Maragall i al 
nou espai, destinat al CES, a la restaurada 
Casa de Cultura de Can Ginestar. 
 
Durant el present curs s'ha produït el canvi 
d'Antoni de Mora per motius personals i el 
seu lloc l'ha ocupar en funcions Vicenç Duran.  

Moviment de socis 
 
El moviment social durant el present any ha 
estat de 16 altes i 1 baixa (per defunció), 
quedant en aquests moments un cens de 158 
socis i sòcies actius. 
 
 
01.- FORMACIÓ 
 

 
 
Aquest curs l'activitat formativa ha 
consistit en un cicle sobre la industria-
lització de Catalunya que s’ha realitzat 
conjuntament amb la SEAS. 
Un total de vuit conferències i deu sortides, 
d'octubre de 2006 a juny de 2007, ens han 
donat un aspecte ampli del procés d'industria-
lització de Catalunya. 
 
S’han realitzat un seguit de dossiers dedicats 
al tema de la industrialització, elaborats pel 
soci Vicenç Duran, que es poden consultar a 
la nostra Web. 
 
 
02.- PUBLICACIONS DEL CES 
 
Segueix en estudi la possible reedició del 
treball col·lectiu: 

 Les dones fem història. 
 
 
Edicions pròpies 
 
Miscel·lània XIII 
Aquesta publicació, dedicada al 50 Anys del 
Club de Bàsquet Sant Just, realitzada pels 
socis Joan Guiu i Pere Font, es va presentar 
el dia 19 de gener de 2007 a la Sala d’Actes 
de l’Escola d’Arts Gràfiques “Antoni Algueró”. 
 

 



Aquesta publicació no és a la venda, ja que 
ha estat totalment subvencionada per l'es-
mentada Escola d'Arts Gràfiques "Antoni Al-
gueró". 
 
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 ha permès 
la classificació i inventari de les peces recolli-
des per la família Padrosa i la posterior ubi-
cació de les fitxes a una base de dades, con-
sultable per investigadors de qualsevol indret. 
 
Aquesta activitat l'ha realitzat el grup de tre-
ball format pels socis: Mònica Perramon, Jor-
di Cunties, Jordi Gironès, Miquel Amela i la 
col·laboració d'Eva García 
 

Premis de Recerca Jove 
"Antoni Malaret i Amigó" 2006-2007 

 
Aquesta tercera 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 entrevistes amb el professorat 
responsable del l'IES Sant Just i de la Institu-
ció La Miranda i amb  les regidories de Cultu-
ra, Educació i Joventut per seguir el nostre 
projecte. 
 
Les regidories esmentades assumeixen l'im-
port dels premis. 
 
En aquesta tercera convocatòria han respost  
tretze treballs: 4 presentats per la Institució La 
Miranda i 9 presentats per l’IES Sant Just: 
 
El Jurat format per Vicenç Duran, Enginyer 
Tècnic de Telecomunicacions, Jordi Amigó, 

Llicenciat en Història, Antoni de Mora Tècnic 
de Coordinació Educativa i Josep Quintana, 
President del Centre d’Estudis Santjustencs, 
actuant de Secretari, ha considerat que els 
treballs següents eren mereixedors de premi. 
 
Títol:    La gent gran de Sant Just 
Autor:   Nestor Rives Palma 
Tutora: Teresa Querol 
Centre: IES Sant Just 
 
Títol:    L'autisme 
Autora: Cristina Molinet Coll 
Tutora: Rosa Vázquez 
Centre: Institució La Miranda 
 
Títol:    Gegants, sardanes i caramelles a 
Sant Just 

Autora: Maria Cortès Simó 
Tutora: Rosa Vila 
Centre: IES Sant Just 
 
Títol:    Creació d'un circuit permanent d'o-
rientació 
Autora: Anna Serrallonga Arqués 
Tutora: Rosa Vila 
Centre: IES Sant Just 
 
D’acord amb les bases, els treballs presentats 
en les dues darreres edicions locals (17 en 

total) s'han presentat a la convocatòria del 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat del 2007, amb el resultat de 3 treballs 
publicats i una menció 
 
 
04.- SORTIDES 
 

Aprofitant els dies festius de la segona Pas-
qua, 2, 3 i 4 de juny de 2007, El Grup de sor-
tides i de visites culturals del Centre d'Es-
tudis Santjustencs, va organitzar una estada 

al Nord de Catalunya visitant: Cotlliure, Ar-
gelers, Elna, Perpinyà, Prada de Conflent, 
Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Ca-
nigó i Vilafranca de Conflent  
 

 
 
 
 



05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 

 
 

Durant els mesos de juny i juliol s'han portat a 
terme vuit projeccions al Rentapeus. Aquesta 
activitat s'han realitzat amb la col·laboració 
del programa 30' de TVC i ha tractat els se-
güents temes històrics: 
 

06/06/07 Balseros 

13/06/07 Els nens perduts 

20/06/07 Un riu cansat 

27/06/07 Guernica, pintura de guerra 

04/07/07 Costa Brava 

11/07/07 El comboi dels 927 

18/07/07 Franco visita Catalunya 

25/07/07 Víctimes de la transició 
 
Alguns dels programes han estat presentats 
pels propis realitzadors amb els que s'ha po-
gut ampliar la informació dels temes tractats. 
 
Les inclemències del temps ens varen portar, 
per dues vegades, a la Sala d'Actes de la 
Parròquia. 
 
L'assistència estimada a les vuit sessions és 
d'unes tres-centes cinquanta persones. 
 
Passejada poeticoliterària 2007 
 
El dia 22 de desembre es va realitzar la Cin-
quena passejada poeticoliterària. Itinerari pels 
nostres carrers i places iniciat a les Golfes de 
Can Ginestar, seguint fins la Sala d'Actes 
Parroquial i  finalitzant a la Sala Josep Piquet 
de l'Ateneu de Sant Just, amb la lectura de 
les obres d'Helga Simón, Jénnifer Gastón, 
Susanna Gelabert, Ferran Mascarell, Consol 
Amorós, Pere Font, Judith Cobeña, Joan 
Margarit, Josep Coderch, Josep Mauri i Marta 
Domingo.  
 
La Junta de l'Ateneu va obsequiar tots els 
assistents amb un ressopó de Nadal. 
 
La passejada es va realitzar amb la 
col·laboració de l'Ateneu de Sant Just, la Par-
ròquia de Sant Just Desvern, el Grup de Gra-
lles i Tabals de Sant Just Desvern, Ràdio 
Desvern, i les veus d'alguns autors i les 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. 
 
 

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 2007 hem seguit partici-
pant, cada dimarts, en el programa Justa la 
fusta, aportant dades històriques del nostre 

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


poble, amb la presència de diversos testimo-
nis convidats. 
 
FiraDesvern 2007 
 
Novament hem estat presents en la celebra-
ció de la edició de FiraDesvern, celebrada els 
dies 21 i 22 d'abril, donant a conèixer les nos-
tres activitats.  
 

 
 

Butlletí "La Penya del Moro" 
 
S'ha editat el tercer número d'aquest nou mit-
jà de comunicació del CES que pretén ampli-
ar la informació d'aquelles activitats més des-
tacades que portem a terme. 
 

 
 
 

Festes de Sant Jordi 
 
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 2006 als guanyadors. 
 
 

 
 
Novament hem estat presents en els actes de 
la Diada de Sant Jordi, celebrada el dia 22 
d'abril, posant a la venda les nostres publica-
cions.  
 
 
 
 
 

Festes de Tardor 
 

 
 

Vàrem ser presents el dia 28 d'octubre al 
Sant Just al Carrer donant a conèixer les 
nostres activitats i publicacions. 
 
Diada Nacional de Catalunya 
 
Novament ens vàrem sumar a l'ofrena floral 
de l'11 de setembre amb motiu de la Diada 
Nacional 
 

 
 
Amics del CES 

 
Amb aquesta denominació es manté la co-
municació amb més de 150 persones que, en 
un moment o altre, s'han posat en contacte 
amb el Centre d'Estudis, assistint a les nos-
tres activitats, i han manifestat la seva inten-
ció de rebre'n informació. 
 
Durant aquest any 2007 algunes d’aquestes 
persones s’han incorporat com a socis al  
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 i de la diada del Corpus, amb 
les recordades "Alfombres de Flors". 
 
La projecció es va realitzar, amb la presència 
de més de 150 persones a la Cafeteria del 
Mil·lenari, la tarda del dia 5 d’agost. 
 
Exposicions de petit format 
 

... del gran format al minimalisme... 
 
Aquesta exposició de ceràmiques de la nostra 
sòcia Carme Malaret es va presentar el dia 10 
de novembre de 2006 i va seguir exposada 
fins ben entrat l'any 2007. 

 

 
 

Obra pictòrica d'Elisa Almón 
 

 
 

Aquestes obres pictòriques de la nostra sòcia 
Elisa Almón es varen presentar el dia 10 d'oc-
tubre i segueix l'exposició renovant el seu 
contingut. 
  
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. 
 
 
Altres exposicions 
 
El Centre d'Estudis Santjustencs ha iniciat 
una nova línia de col·laboració amb entitats 
locals organitzant exposicions temporals d'o-
bres realitzades per membres del CES. 
Aquesta col·laboració s'ha iniciat amb el Cen-
tre Social per a la Gent Gran "El Mil·lenari" 
amb les següents exposicions: 
 

18/07/07 Lluís Ramban: Memòria gràfica 
1962-2004 
 

 
 
 

03/10/07 De quan érem infants: dibuixos 
entranyables d'en Jordi Vendrell 
 

 
 
 

31/12/07 Nadales: originals d'en Josep Su-
birachs  
 

 
 

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, dipositada al Museu Tèxtil de 
Terrassa. 

 La restauració i emplaçament de la 
Creu de Terme al carrer de la Creu, 
davant de l'Hostal Vell 

 Actualització i reedició de la:. 
o Cronologia històrica del s.XX 



CEIP Maria Cinta Amigó 
 

Hem rebut la conformitat a la nostra proposta 
per tal que un dels nous centres educatius 
que es posaran en marxa al nostre municipi 
porti el nom de Maria Cinta Amigó i Font, en 

reconeixement de tota una vida dedicada a 
l'educació dels infants. 
 
Regidoria de Cultura 

 
Durant aquest any ens hem entrevistat diver-
ses vegades amb el  regidor Edgar Costa i 
amb la nova regidora Palmira Badell per ex-
posar les activitats 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 i Joventut 
 
La incorporació del nou regidor d'Educació i 
Joventut, Lluís Monfort, ens ha obligat a ex-
posar novament les gestions destinades a la 
realització dels Premis de Recerca Jove "An-
toni Malaret i Amigó" i la presentació al món 
educatiu del dossier "Les Terres Ferides", així 

com recordar la proposta de nominació d'un 
nou centre escolar dedicat a Maria Cinta 
Amigó i Rius. 
 
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. 
 
 
08.- COORDINADORA DE CENTRES D'ES-
TUDIS DE PARLA CATALANA 
 
 

 
 

La CCEPC, Premi Nacional de Patrimoni 
Cultural 2007 
 

El jurat dels Premis Nacionals de Cultura, 
instituïts per la Generalitat de Catalunya, va 
acordar atorgar el Premi Nacional de Patri-
moni Cultural a la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, de la que el nos-
tre Centre en forma part. 
 
L'acte de lliurament va tenir lloc el dia 24 de 
novembre al Teatre Fortuny de Reus. 
 
Junta de la CCEPC 
 
El CES, com a membre de la Junta, assisteix 
a les convocatòries que es realitzen de mane-
ra itinerant pel territori. 
 
 
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 2007. 
 
1a. Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix 
Llobregat 
 
El dia 27 d'octubre de 2007 es va realitzar la 
1a. Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llo-
bregat, al Campus universitari de la UPC de 
Castelldefels. 
 
El nostre Vicepresident  Pere Font va ser el 
responsable de presentar les activitats del 
CES i les de diverses entitats veïnes. 
 
Premis de Reconeixement Cultural 2007- 
 

 
 

El CES va presentar la família Padrosa com a 
candidata als Premis de Reconeixement, en 



l'apartat Premi “Josep Maria Jujol” de Pre-
servació del Patrimoni (recuperació o preser-
vació d'elements patrimonials o d'oficis, etc.) 
 
Aquesta candidatura va rebre el reconeixe-
ment de Finalista en aquest apartat durant 
l'acte de lliurament dels Premsis, celebrat el 
dia 23 de novembre a Sant Andreu de la Bar-
ca. 
 
 
10.- INSTITUT RAMON MUNTANER 
 

 
 
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. 
El seguiment d'aquests servei va a càrrec del 
nostre soci Jordi Gironès 
 
Jornades 

 
Hem estat presents a la tercera edició de les 
jornades Recercat, celebrada a Lleida el dia 
21 d'abril, amb motiu de la capitalitat de la 
Cultura Catalana.  
 

 
 

El Centre d'Estudis ha disposat d'un estant, 
atès pels socis Maria Quintana i Pere Font, 

on s'han exposat les nostres publicacions i 
s'han donat a conèixer les nostres activitats.  
 
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 
 
Miscel·lània XIV 
El dia 2 de març de 2007 es va presentar 
aquesta publicació, a la Sala del Cinquante-
nari de l'Ateneu, dintre els actes commemora-
tius del 125 aniversari del Cor Lo Pom de 
Flors. 
 
Aquesta publicació comprèn els treballs: 

 Lo Pom de Flors. Memòries i pensa-
ments (Autora: Maria Alba Ollé) 

 Sant Just Desvern i Josep Anselm 
Clavé (Autor:  Antoni Fuentes) 

 Magí Colet i Mateu: la vida d'un lluita-
dor (Autor: Pere Font) 

 

 
 

El dia 22 de juny a ¾ d'11 de la nit, aquesta 
publicació es va presentar al Casal de Vila-
rodona, població on varen néixer en Magí 
Colet i els seus cinc germans. L'acte concor-
regut per familiars i veïns va ser presidit pel 
regidor de Cultura, la presidenta del Centre 
d'Estudis del Gaià i el President de la Coordi-
nadora de Centres d'Estudi de Parla Catala-
na. 

 

 
 



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. 
 
Librería Alemana "Colibrí" 
 
Totes les nostres publicacions es poden ad-
quirir a la llibreria alemanya del carrer Major. 
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. 
 
El recent trasllat i el temps necessari per a la 
classificació de tot el material al nou espai de 
Can Ginestar encara ens priven posar a 
l’abast dels nostres socis i sòcies les publica-
cions que conformen el fons bibliogràfic. 
 
 
Nou local del CES a Can Ginestar 
 

 
 
Us recordem que des del dia 27 d'octubre ja 
som al nou espai, compartit amb el GERP, 
ubicat a Les Golfes de Can Ginestar 

 

 
 
 

 
 

Sala Polivalent "Les Golfes" on vàrem realit-
zar part de la "Passejada Poeticoliterària" del 
passat dia 22 de desembre. 
 

 
 

Vista general de Les Golfes 
 
 
 
 
 
 
 

Can Ginestar 
Carrer de Carles Mercader, 17 

08960 Sant Just Desvern 
Telèfon: 600 600 662 

 
 
 
 

Sant Just Desvern, desembre de 2007 

http://totselsllibres.com/

