
PÒRTIC 
 

 
 
Teniu a les vostres mans la memòria de 

les activitats de l'entitat corresponents a l'any 
2009. 

 
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 
 
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 2008 celebrada el dia 23 de gener de 
2009, la composició de la Junta és la que 
segueix: 
 
President:  Josep Quintana 
Vicepresident:  Pere Font 
Secretari:  Vicenç Duran 
Tresorer:  Joan Camats 
Vocal:   Maria Quintana 
Vocal:    Berta Quintana 
Vocal:   Josefina Modolell 
Vocal:   Jordi Gironès 
 
La Junta Directiva ha alternat les reunions 
entre els primers dijous o divendres de mes 
de l'any 2009 a l'espai que l'Ajuntament ens 
ha destinat a Can Ginestar. 
 
 
Moviment de socis 
 
Es va enviar una carta a tos els Amics del 
CES on es comentaven totes les avantatges 
de fer-se soci i un full de inscripció amb un 
sobre franquejat. 
 
El resultat de la campanya de promoció va 
ser prou satisfactori. 
 
El moviment social durant el present any ha 
estat de 24 altes i 4 baixes, quedant en 
aquests moments un cens de 190 socis i sò-
cies actius. 
 
 
01.- FORMACIÓ 
 
Premis de Recerca Jove 
"Antoni Malaret i Amigó" 2009 
 

L’Ajuntament ha institucionalitzat els Premis, 
de manera que es mantindrà la nostra convo-
catòria de temàtica estrictament local i 
s’amplia amb els apartats Científic/Tecnològic 
i Social/Humanístic de caràcter general. 
 
Aquesta cinquena convocatòria, però ja dintre 
del nou format, segueix amb l'objectiu de fo-
mentar la creativitat científica i l'esperit de 
recerca de qualsevol àrea del currículum es-
colar, així com investigar i millorar el conei-
xement del nostre poble i el seu entorn més 
proper. 
 
Hem mantingut entrevistes amb el professorat 
responsable del l'IES Sant Just, la Institució 
La Miranda, i amb  la regidoria d’Educació per 
seguir el nostre projecte. 
 
La regidoria esmentada assumeix l'import 
dels premis. 
 
Un cop lliurats els treballs es varen valorar 
amb el resultat següent: 
 
Acta del veredicte dels treballs presentats: 

 
Reunit el Jurat dels Premis de Recerca Jove 
“Antoni Malaret i Amigó” 2009, format per, 
Vicenç Duran, Enginyer Tècnic de Telecomu-
nicacions, Jordi Amigó, Llicenciat en Història, 
Pere Font, Professor de Comunicació Audio-
visual i Josep Quintana, President del Centre 
d’Estudis Santjustencs, actuant de Secretari. 
 
Acorden: 
 
Vistos els treballs presentats a la convocatò-
ria dels Premis de Recerca Jove “Antoni 
Malaret i Amigó” 2009, considerar guanya-
dors els que segueixen: 
 
Títol:   Can Mèlich 1704-2008 
Autora:  Andrea Fité Gelabert 
Tutora:  Teresa Querol 
Centre:  IES Sant Just 
 
Títol:     So i soroll. La Contaminació acús-
tica.   Walden 7 
Autora:  Esther Santos Garcia 
Tutora:  Carme López 
Centre:  IES Sant Just 
 
 
L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc a 
Les Golfes de Can Ginestar, el dia 20 de 
maig. Els alumnes varen tenir l’oportunitat de 



presentar els seus treballs a tots els assis-
tents. 
 

 
 

D’acord amb les bases, els treballs presentats 
en les dues darreres edicions locals s’han 
presentat a la convocatòria del Centre d'Estu-
dis Comarcals del Baix Llobregat del 2009. 
 
 
02.- PUBLICACIONS DEL CES 
 
Edicions pròpies 
 
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 esmentar la recent i progressiva inclusió 
d’una col·lecció d’eines de fuster de l’antiga 
fusteria dels germans Josep, Gaspar i Pere 
Orriols. 
 

 
 

Aquesta activitat la realitza el grup de treball 
format pels socis: Jordi Cunties, Jordi Gironès 
i Miquel Almela, amb la col·laboració tècnica 
d’Ignasi Aizpurua. 
 
 
04.- SORTIDES 
 

Aprofitant els dies festius de la segona Pas-
qua: 30, 31 de maig, i l’1 de juny, el Grup de 
sortides i de visites culturals del Centre 
d'Estudis Santjustencs, va organitzar una 

visita a:Sevilla mitjançant la nova línia de 
l’AVE. 

 

 
 

L’estada a Sevilla es va complementar amb 
visites guiades pels barris més característics 
de la capital andalusa. 
 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 

La Fundació Bosch i Cardellach de 
Sabadell ha publicat, com a “Quaderns 
d’arxiu” Nº 105, la ponència sobre Magí Colet 
que va presentar a la seu de l’entitat, el nos-
tre vicepresident Pere Font, autor del mateix 
article a la Miscel·lània XIV. 
 

 
 
18/4/09: Presentació a la Sala del Cinquante-
nari de l’Ateneu del documental, encartat a la 
Miscel·lània XV: Històries de la SEAS. 1934-
2009. 

 

 
 

24/4/09: Presentació a càrrec de Ferran Mas-
carell de la Miscel·lània XV: SEAS, 75 anys 
de muntanya i cultura a l’Ateneu,  

 



 
 

Passejada poeticoliterària 2009 
 
El dia 19 de desembre es va realitzar la Se-
tena passejada poeticoliterària. Itinerari 

iniciat a la Parròquia i  finalitzat a l'Ateneu de 
Sant Just, amb la lectura d’un recull de nada-
les com homenatge al 50 aniversari de la 
mort d’en Joan Amades. 
 

 
 
 La passejada es va realitzar amb la partici-
pació de la CAL-Sant Just i la  col·laboració 
de la Parròquia de Sant Just Desvern, 
l’Ateneu de Sant Just Desvern, Ràdio Des-
vern i el Grup de Gralles de Sant Just, i les 
veus de ,Leonci Canals, Francesc Giralt, Jo-
sefina Modolell, Muntsa Prat, Aleix Cuevas, 
Mn. Joaquim Rius, Judith Cobeña, Maria 
Quintana, Pere Font i Pere Olivé. 
 
El president del CES, Josep Quintana, va fer 
la presentació de l’acte, i el vicepresident, 
Pere Font, va fer un escrit de records de 
l’època. 
 
L’ escrit per obrir la Passejada fa referència a 
l’agermanament de veïns de Sant Just i de 
L’Hospitalet per anar tots junts, el dia de Na-
dal, a la “Muntanya del Volcà”, que correspon 
al cim de Can Cartró a Torrelles del Llobre-
gat, amb la finalitat de fer una gran foguera. 
També fa esment a l’agermanament dels ve-
ïns de Sant Just i de Sarrià per anar tots junts 
el dia de Nadal al “Pou dels diners”, situat a 
Santa Creu d’Olorda, perquè donava sort i 
fortuna l’any següent. 

 

L’acte va finalitzar a l’Ateneu amb una Canta-
da de Nadales i Restolines. 
Aquesta activitat ha estat coordinada pel grup 
de treball format pels socis: Maria Quintana, 
Pere Font, Josep Quintana i membres de la 
CAL-Sant Just. 
 
 
Pàgina WEB 
 
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  
 
S’ha iniciat una remodelació dels continguts 
de la nostra pàgina amb l’objectiu de potenci-
ar les prestacions que ofereix Internet. 
 
S’ha inclòs el Blog dels Amics dels Castells, 
amb una completa documentació històrica i 
fotogràfica de 84 castells. 
 
S’ha obert un apartat de notícies relacionades 
amb Sant Just, extretes de les hemeroteques 
que es poden consultar per Internet. 
 
S’ha inclòs un nou enllaç amb la predicció 
meteorològica local i un apartat amb les notí-
cies diàries més importants emeses per Rà-
dio Desvern 
 
El Museu Virtual de la web del CES va crei-
xent constantment amb la incorporació de 
nous materials. 
 
 
Ràdio Desvern 
 

 
 

Durant aquest any 2009 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. 
 
Atenció a Grups i Visites 
 
18/2/09: Atenció a un grup de 12 senyores de 
Barcelona per fer una passejada pels carrers 
de Sant Just: Can Ginestar, Parròquia i la 
nova creu de terme de l’Hostal. Aquest grup 
ja havia visitat la masia de Can Padrosa i 
estava interessat en altres itineraris locals. A 
la finalització van manifestar la seva satisfac-
ció per la passejada. 
 
 
Festes de Sant Jordi 
 
La nostra presència en els actes de la Diada 
de Sant Jordi, celebrada el dia 26 d'abril, va 
quedar suspesa degut al fort aiguat que va 
caure tot el matí. 
 
 
Festa Major 
 
El 5 d’agost, dintre dels actes de la Festa 
Major, el CES va col·laborar amb la regidoria 
de Cultura i l’Arxiu Històric Municipal en la 
Passejada dels Jardins que es va desenvo-
lupar segons l’itinerari següent: 
 

 El Sanatori: Representació sobre Eli-

sa Romero del Olmo, amb la presèn-
cia de Maria Teresa Peyrí, néta de 
Francesc Macià. 
 

 
 

 Creu de l’Hostal: Recull històric a 

càrrec de Juli Ochoa. 
 

 

 Hort del rector: Representació sobre 

Mossèn Antonino, i subministrament 
de torrades amb mel. 

 

 
 

 Can Ginestar: Representació sobre la 

casa modernista i les seves activitats.  
 
Al finalitzar es van repartir galetes i 
porrons amb mistela. 

 

 
 

 
Festes de Tardor 

 
El dia 25 d'octubre varem participar al Sant 
Just al Carrer donant a conèixer les nostres 
activitats i publicacions. 
 

 
 
Durant la celebració d’aquesta festa el CES 
va concloure la recollida de signatures per tal 
de proposar a l’Ajuntament la denominació de 
dos centres amb la proposta següent: 
 

 Biblioteca Can Ginestar com a: Bi-
blioteca Can Ginestar/Antoni Mala-
ret i Amigó 



 L’IES Sant Just com a: IES Maria 
Cinta Amigó i Font 

 

Durant el matí es varen lliurar dossiers on es 
manifestaven els mèrits que avalaven aques-
ta proposta. 
 
El resultat de la recollida de signatures va ser 
la següent: 
 

 La Biblioteca Can Ginestar/Antoni 
Malaret i Amigó ha rebut 124 signatu-

res. 

 L’IES Mª Cinta Amigó i Font ha rebut 

116 signatures. 
 
 
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 160 persones que, en 
un moment o altre, s'han posat en contacte 
amb el Centre d'Estudis o han assistit a les 
nostres activitats, i han manifestat la seva 
intenció de rebre'n informació. 
 
Durant aquest any 2009 algunes d’aquestes 
persones s’han incorporat com a socis al  
Centre d’Estudis. 
 
 
Exposicions de petit format 
 
Aquesta exposició s'ha realitzat al restaurant 
marisqueria Sant Justi in Berce, entitat 

col·laboradora i sòcia del nostre Centre d'Es-
tudis. 
 

 
 

 El dia 12 de març es varen presentar 
les obres pictòriques de la nostra sò-
cia  Mercè Pascual. 

 
Cal remarcar que l’establiment Sant Justi in 
Berce ha tancat i ens quedem sense un dels 
llocs concertats per exposar. 
 
 
Altres exposicions 
 
Segueix amb èxit la línia de col·laboració amb 
el Centre Social per a la Gent Gran "El 
Mil·lenari" amb les següents exposicions: 
 

 
 

 El dia 16 de febrer es va inaugurar 
l’exposició de la nostra sòcia Enke-
Birgit Machinek 

 

 
 

 El dia 19 de juny es va inaugurar 
l’exposició de la nostra sòcia Nela 
Carsi. 

 
 
 



 

 
 

 El dia 16 de setembre es va inaugurar 
l’exposició del nostre soci Ismael Cue-
vas. 

 
Aquestes exposicions es realitzen amb la 
col·laboració dels propis artistes i dels socis 
Vicenç Riera i Josep Quintana. 
 
 
06.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Gabinet de l'Alcaldia 
 
En diverses entrevistes mantingudes amb 
l'Alcalde Josep Perpinyà, ens interessem pel 
seguiment dels temes pendents, entre altres 
de: 
 

 La ubicació de la Creu del Pedró, situ-
ada en un espai que no considerem 
adequat, d’acord amb el dossier, do-
cumentat gràficament, preparat per 
Pere Font. 

 

 
 

 La col·locació d’un senyal geodèsic i 
una taula d’orientació als jardins de 
Can Ginestar (projecte conjunt amb la 
SEAS), i que l’alcalde va assumir el 
dia del presentació del 75 aniversari 
de la SEAS a l’Ateneu, d’acord amb el 
projecte dissenyat pels socis Julio Oc-
hoa i Francesc Riera.. 

 
 

 
Aquesta secció es coordina amb l'Arxiu Histò-
ric Municipal a través de la nostra sòcia Jose-
fina Modolell. 
 
 
07.- ACTIVITATS DIVERSES 
 

 
 

17/6/09: Conferència a Can Ginestar sobre 
“Evolució de les relacions de poder al vol-
tant de la possessió de la terra en la Cata-
lunya dels segles IX a XV”, a càrrec de Ra-

món Segret. 
 
 
08.- COORDINADORA DE CENTRES  
D'ESTUDIS DE PARLA CATALANA 
 
 

 
 
 
Junta de la CCEPC 
 
24/01/09: La Junta de la Coordinadora de 
Centres d’Estudi de Parla Catalana es va 
reunir a la Casa-Museu de l’arquitecte Domè-
nech i Montaner a Canet de Mar, amb la pre-
sència del president del CES com a vocal. 
 

Durant la junta, tot preparant l’assemblea 
general de l’Hospitalet, el President del CES 
va manifestar la voluntat de no seguir formant 
part de la mateixa i deixant lliure el càrrec de 
vocal. 
21/02/09: Durant la l’Assemblea Anual de la 
CCEPC, celebrada al centre cultural Tecla 
Sala de L’Hospitalet de Llobregat, en Pere 
Font va representar al CES. 
 



Hi van haver 2 renuncies de vocals de la Jun-
ta, una del CES i un altre de Vic per qüestions 
personals. 
 
Ens van demanar la col·laboració per fer una 
exposició itinerant sobre el món agrari basada 
en imatges, i es va decidir aportar l’estudi de 
Can Padrosa. 
 

 
 
Estan en fase de recopilació d’un banc 
d’imatges del proper Congrés Agrari de les 
Terres de Parla Catalana, i es va acordar 
col·laborar aportant la documentació gràfica 
de Can Padrosa. 
 
 
09.- CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 

 
 

El 28 de març varem assistir a la 2a. Trobada 
d’Entitats d’Estudi del Baix Llobregat, cele-
brada a Martorell, on es van exposar els pro-
jectes de cada entitat del Baix Llobregat. Du-
rant l’acte es va comentar que de les quasi 30 
entitats del territori només n’hi han 7 adheri-
des a l’IRMU, i el CES n’és una. 
 
Durant la jornada varem tenir ocasió de parlar 
amb el màxim responsable de la Viquipèdia 
per exposar-li els nostres dubtes sobre el 
sistema d’entrada de dades. Donades les 
dificultats per arribar a un acord es va decidir 
paralitzar la nostra participació en aquest pro-
jecte, que seguim creient molt interessant. 
 
El CES ha participat en les convocatòries i 
activitats del Centre d'Estudis Comarcals du-
rant aquest any 2009. 
 

El nostre president va participar en l’acte de 
cloenda i presentació del llibre dels Premis de 
Recerca Jove Comarcals, celebrada a Pallejà 
el dia 22 de maig. En aquest llibre hi podem 
trobar dos treballs d’alumnes santjustencs:  
 
En aquesta edició varen resultar finalistes 
amb diploma i publicació els alumnes de l’IES 
 

 Alexis González amb el treball: El Walden 
al meu barri 

 Andrea Fité amb el treball: Can Mèlich 
1704-2008 

 
 
El CES va participar a la convocatòria dels 
Premis de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat 2009 
 
Els candidats presentats van ser els se-
güents: 
 

 Premi "Antoni Serra i Fiter" d'Arts Vi-
suals (pintura, escultura, cartellisme, 
fotografia, etc.): Carme Malaret. 
 

 Premi de Pedagogia (reconeixement 
en el camp de la didàctica i l'ense-
nyament): Soledat Sans. 
 

 Premi "Joan N. García-Nieto París" de 
Reconeixement Cívic (per tasques 
desenvolupades a la comunitat): La 
SEAS. 
 

 Premi “Jaume Codina i Vilà” 
d’Iniciativa Comarcal (projecte, actua-
ció o innovació, al Baix Llobregat): 
Narcis Prat. 
 

Na Carme Malaret i en Narcís Prat van resul-
tar finalistes. 
 

 
 

El lliurament dels Premis va tenir lloc el dia 11 
de desembre de 2009 a Esparreguera. 
 
 



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 d’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'aquest servei va a càrrec del 
nostre soci Jordi Gironès 
 
 
Jornades 
 
Hem estat presents a la cinquena edició de 
les jornades Recercat, celebrada a Figueres 
els dies 15,16 i 17 de maig, amb motiu de la 
capitalitat de la Cultura Catalana. 
  
El Centre d'Estudis ha exposat les seves pu-
blicacions a l’estant general dels centres, amb 
la participació dels socis.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Totes les nostres publicacions es poden ad-
quirir als següents llocs: 
 

 Llibreria Ressenya, carrer de la Creu 

Nº 54 

 Llibreria Alemana Colibrí, carrer Ma-

jor  Nº 8 

 Papereria l’Escrivà, carrer Salvador 

Espriu Nº 12 
 
En els tres casos els hi hem comentat la con-
veniència de exposar les nostres publicacions 
a l’aparador de la botiga com a reclam pels 
vianants de Sant Just 
 
 
12.- CERCLE D’ENTITATS I DOCUMENTA-
CIO DIVERSA 
 
Generalitat de Catalunya: Secció de Desa-
pareguts i Fosses Comunes de la Guerra 
Civil 
 

 
 

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. 
 

El 6 d’octubre, Josefina Modolell i Jordi Amigó 
varen entrevistar a la Rosa Piquet, de 89 
anys. 
 

Va parlar de moltes coses de la seva vida: els 
seus estudis de Farmàcia, vicissituds de la 
guerra civil, i l’allotjament a Sant Just de joves 
alemanys instruint-se militarment, etcètera. 
 
Al final va mostrar un bastó de fusta del seu 
marit, Manuel Tubella Fajardo, on anava gra-
vant tots el llocs per on passava durant la 
guerra civil. 
 

Aquesta acció conjunta va a càrrec dels socis 
Josefina Modolell  i Jordi Amigó de l’Arxiu 
Històric Municipal. 
 



Intercanvis de publicacions amb altres 
Centres d’Estudis 

 
Durant el curs s'han rebut diverses publicaci-
ons d'altres centres d'estudi amb qui mante-
nim un intercanvi. 
 
Es continua amb la classificació de les publi-
cacions que conformen el fons bibliogràfic per 
poder-lo posar a l’abast dels nostres socis i 
sòcies. Aquesta classificació la realitzen els 
nostres socis Berta Quintana i Vicenç Duran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El CES agraeix als socis Josep Sadurní i Llu-
ís Ramban l’aportació dels reculls fotogràfics 
d’actes realitzats pel Centre, i a tots els que 
en han aportat el seu jut en la realització dels 
diversos actes. 
 
 
 
Tots els membres de la Junta del CES volem 
deixar constància de la nostra satisfacció per 
la celebració i la magnífica programació del 
75è aniversari de la SEAS.  
Feliç aniversari i per molts anys. 
 
 
 
 

Can Ginestar 
Carrer de Carles Mercader, 17 

08960 Sant Just Desvern 
Telèfon: 600 600 662 

 
 
 
Sant Just Desvern, desembre de 2009 


