
PÒRTIC 
 

 
 
Teniu a les vostres mans la memòria de 

les activitats de l'entitat corresponents a l'any 
2010. 

 
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 2009 celebrada el dia 22 de gener de 
2010, 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 
Vocal:   Montserrat Obiols 
Vocal:   Miquel Almela 
 
La Junta Directiva ha alternat les reunions 
entre els primers dijous o divendres de mes 
de l'any 2010 a l'espai que l'Ajuntament ens 
ha destinat a Can Ginestar. 
 
 
Moviment de socis 
 
El moviment social durant el present any ha 
estat de 4 altes i 6 baixes, quedant en 
aquests moments un cens de 188 socis i sò-
cies actius. 
 
Ens va deixar el que va ser el primer Presi-
dent del Centre d’Estudis Santjustencs, i Pre-
sident Honorari, David Guasch i Dalmau, el 
qual havia nascut el 14 de juliol de 1931 a la 
masia de Can Oliveras, de Sant Just Des-
vern. 
 
L’enterrament va tenir lloc el 14 de juny a 
Arenys de Mar, i el 25 de juny se li va retre 
una missa de comiat a l’església de Sant Just 
Desvern. 
 
Dintre del recordatori del seu funeral es feia 
constar que..... 

“..... recordava als seus amics i éssers que 
estimava; com també la seva parròquia, el 
centre d’estudis, la història i el coneixement 
del seu poble amb tot el seu amor.” 
 
 
01.- FORMACIÓ 
VI Curs de Coneixements Santjustencs 
“Les Administracions” 
 

09/6.- Local, Territori  Jordi Laboria 
16/6.- Generalitat, Estat Pere Almeda 
07/7.- Europa   Carles Gasòliba 
 
Es va realitzar el curs en tres sessions, i es 
van inscriure’s 22 alumnes, els quals van fer 
una valoració molt positiva de les exposicions 
dels ponents. 
 
La presidència de la primera sessió la va 
ocupar l’alcalde de Sant Just, Josep Perpi-
nyà, acompanyat de 4 regidors del consistori 
municipal. 
 
 
Premis de Recerca Jove 
"Antoni Malaret i Amigó" 2010 
 
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 sisena 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” 2010, format per, 
Vicenç Duran, Enginyer Tècnic de Telecomu-
nicacions, Jordi Amigó, Llicenciat en Història, 
Montserrat Obiols, Llicenciada en Història, 
Miquel Almela, Enginyer Industrial, 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” 2010, considerar guanya-
dors els que segueixen: 
 
Primer premi 
Títol:  Proposta de reforma de l’IES Sant 
Just 
Autor:   Joan Dacosta Rey 
Tutor:   Francesc Garrigós 
Centre: IES Sant Just 
 
Segon premi 
Títol:     La plaça de Monfalcone i altres pla-
ces. Estudi urbanístic 
Autora:  Helena Trias Prats 
Tutor:    Francesc Garrigós 
Centre:  IES Sant Just 
 
Accèsit 
Títol:      Antoni Gaudi i la recerca d’un nou 
llenguatge arquitectònic 

Autora:  Cèlia Viladot Bel 
Tutora:  Teresa Querol 
Centre:  IES Sant Just 
 
L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc a 
Les Golfes de Can Ginestar, el dia 26 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 aquesta edició locals s’han presentat a la 
convocatòria del Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat del 2011. 
 
 
02.- PUBLICACIONS DEL CES 
 
Edicions pròpies 
 
En preparació la Miscel·lània XVI que consta-
rà de tres temes: Les sardanes a Sant Just, 
50 aniversari del hoquei a Sant Just i la 
Col·lecció d’eines de Can Padrosa. 

 
La presentació ja es comunicarà oportuna-
ment.  
 
 
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. 

 
El Museu Virtual de la web del CES va crei-
xent constantment amb la incorporació de 
nous materials. 
 

Recentment s’ha incorporat una pistola de 
balins i un fanal antic situat a la façana del 
carrer Raval cantonada Passatge del Mercat. 
 
Actualment estem treballant per incloure un 
nou apartat de rellotges de sol. 
 
Aquesta activitat l’ha realitzat el grup de tre-
ball format pels socis: Jordi Cunties, Jordi 
Gironès i Miquel Almela. 
 
 
04.- SORTIDES 
 
Aprofitant els dies festius de la segona Pas-
qua: 22,23 i 24 de maig, el Grup de sortides 
i de visites culturals del Centre d'Estudis 
Santjustencs, va organitzar una visita per la 
ruta romànica de la Vall de Boí. 
 

 



22 de maig: Agramunt, Artesa de Segre, Co-
llada de Comiols, Isona, Tremp, Viu de Lleva-
ta, Pont de Suert i Vilaller. 
 

 
 
23 de maig: Parc d’Aigüestortes, Vall de Boí, 
Taüll i Erill-la-Vall. 
 
24 de maig: La Pobla de Segur, Castell i Es-
glésia de Mur, Àger i retorn a Sant Just. 
 

 
 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 
Passejades urbanes 
 
El 24 d’abril es va realitzar, durant més de 
dues hores, un itinerari guiat per diversos 
indrets del casc urbà relacionats amb la Guer-
ra del Francès, a càrrec de Juli Ochoa, histo-
riador i soci del CES. 
 
Varem tenir una entrevista amb Costi Rubio 
per parlar d’un encàrrec del CECBLL de fer 
un itinerari santjustenc sobre les dones. 
 
 
Actes poeticoliteraris 2010 

 
Les passejades poèticoliteraries de Nadal es 
reconverteixen en un nou format més adient 
amb les estacions climatològiques. 
 
S’ha iniciat una passejada exterior a l’estiu 
dintre dels actes de la Festa Major, i una vet-
llada interior per Nadal. 
 
El dia 18 de desembre es va realitzar la 1a 
Vetllada poèticoliteraria de Nadal 2010, al 
Centre Cívic Joan Maragall. 

Es va dedicar a Joan Maragall, amb motiu de 
celebrar el 2010 el 150 aniversari del naixe-
ment del poeta. 
 
L’acte va constar de la lectura de 16 poemes 
a càrrec de 12 rapsodes. 
 

 
 
Els lectors van ser: Joana Algarra, Palmira 
Badell, Lourdes Bullich, Leonci Canals, Do-
lors Cardona, Judith Cobeña, Aleix Cuevas, 
Pere Font, Juli Ochoa, Pere Olivé, Maria 
Quintana i Josep Quintana, 
 
Aquesta activitat ha estat coordinada pel grup 
de treball format pels socis: Maria Quintana, 
Josefina Modolell i Josep Quintana 
 
 
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. 
 

 
 

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


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. La re-
cerca va a càrrec del nostre soci Vicenç Du-
ran. 
 
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 
 
 
Ràdio Desvern 
 

 
 

Durant aquest any 2010 hem seguit partici-
pant, cada dimarts, en el programa Justa la 
fusta, aportant dades històriques del nostre 

poble, amb la presència de diversos testimo-
nis convidats. 
 
 
Atenció a Grups i Visites 
 
El dissabte 20 de febrer, una representació 
del Grup d’Estudis d’Esplugues, format per 12 
persones, van visitar Can Ginestar i Can Pa-
drosa. La seva valoració va ser molt positiva. 
 
 
Festes de Sant Jordi 
 
El divendres 23 d’abril, dintre dels actes de la 
diada de Sant Jordi, varem estar presents 
amb una parada a l’esplanada de Can Gines-
tar. 
 

 
 
 
 

Festa Major 
 

El dia 4 d’agost, dintre dels actes de la Festa 
Major, es va realitzar la 1a Passejada poeti-
coliterària d’Estiu. 
 
Es va dedicar al poema de Joan Margarit 
“Cantata de Sant Just”. 
 

 
 
El recorregut va ser el següent: Ateneu, Creu, 
Bonavista, Freixes, Església, i Can Ginestar. 
 
A l’esplanada de Can Ginestar s’hi van posar 
cadires amb taules, copes de cava i música 
en directe de fons, per gaudir dels últims po-
emes. 
 
Els lectors van ser: Joana Algarra, Palmira 
Badell, Lourdes Bullich, Leonci Canals, Do-
lors Cardona, Judith Cobeña, Pere Font, Juli 
Ochoa, Pere Olivé, Josep Perpinyà, Berta 
Quintana, Maria Quintana, Josep Quintana, 
Mn. Joaquim Rius, i Pilar Zapata. 
 
Varem rebre l’agraïment de l’Alcalde i la Re-
gidora de Cultura, els quals van manifestar la 
seva satisfacció per la organització de l’acte, i 
en conseqüència el CES en pot estar molt 
orgullós. 

 
 
Festes de Tardor 

 

 
 

El dia 24 d'octubre varem participar al Sant 
Just al Carrer donant a conèixer les nostres 
activitats i publicacions. 
 
 



 
 
Varem exposar exemplars de llançament de 
l’Abans de Sant Just per promoure aquesta 
publicació. 
 
 
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 assistint a les nos-
tres activitats, i han manifestat la seva inten-
ció de rebre'n informació. 
 
Durant aquest any 2010 algunes d’aquestes 
persones s’han incorporat com a socis al  
Centre d’Estudis. 
 
 
06.- RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
Gabinet de l'Alcaldia 
 
En diverses entrevistes mantingudes amb 
l'Alcalde Josep Perpinyà, ens interessem pel 
seguiment, 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), assumit per l’alcaldia, d’acord 
amb el projecte dissenyat pels socis 
Julio Ochoa i Francesc Riera. 

 

 La reedició actualitzada de la Crono-
logia històrica del s.XX. 

 
 
Regidoria de Cultura 
 
Durant aquest any ens hem entrevistat diver-
ses vegades amb la regidora Palmira Badell 
per exposar les activitats que portem a terme 
i els projectes en estudi. 
 
Hem assistit als Consells Populars de Cultura 
convocats per la Regidoria 
 
 
Regidoria d’Educació 
 
Tal com s’ha expressat en l’apartat de For-
mació, la regidoria va promulgar un decret 
sobre els Premis de Recerca Jove mantenint 
la convocatòria de temàtica estrictament local 
ampliada amb els apartats Cientfic/Tecnològic 
i Social/Humanístic de caràcter general, i va 
constituir 3 apartats amb dos premis per cada 
apartat. 
 
 
Regidoria de Medi Ambient 
 
El CES ha assistit regularment a les convoca-
tòries del Consell de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat 
 
 
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 

 

La creu del Pedró 
 
Al mes de maig, una comissió de membres 
del CES i responsables d’Urbanisme de 
l’Ajuntament van visitar l’indret on es podia 
retornar la Creu del Pedró 
 
A l’entorn del Parc del Canigó, prop de la vo-
rera costat mar del carrer La Creu del Pedró, 
hi han tres petites dunes amb gespa, i just a 
la del mig, darrera d’una cistella de basquet, 
es va consensuar que era el lloc més adient. 
 
Es va decidir que s’aprofitaria el canvi 
d’ubicació de la creu per enterrar parcialment 
la base (cub de formigó) que la suporta, i ne-
tejar la placa metàl·lica informativa 
 
 
L’Abans 

 

 
 

El dia 15 d’octubre es va posar a la venda el 
primer fascicle de l’Abans de Sant Just. 
 
Compren el període de 1870, data de la foto-
grafia més antiga que s’ha trobat, fins a 1975. 
 
En Pere Font en dirigeix la edició, i Pep Quin-
tana ha fet el pròleg en nom del CES. 
 
El CES hi participa de forma molt activa en la 
elaboració dels fascicles, tan en recursos 
humans com documentals. 
La redacció va a càrrec del nostre soci Pere 
Font per encàrrec de l’editorial Efadós i una 
comissió formada per santjustencs i santjus-
tenques coneixedors de la història del muni-
cipi s’encarrega d’ampliar informació i asses-
sorar sobre diversos temes.  
 
Alguns membres d’aquesta comissió formen 
part de la Junta del CES: Pep Quintana, Pere 
Font i Josefina Modolell, tot remarcant la 
complexitat per identificar les persones que 
apareixen a les fotografies, així com de diver-
sos actes celebrats a Sant Just: catifes de 
flors, festa major, tres tombs, i un llarg etcète-
ra. 
 

La editorial Efados comenta que inicialment 
tenen més de 800 subscripcions de l’Abans. 
 
 
08.- COORDINADORA DE CENTRES D'ES-
TUDIS DE PARLA CATALANA 
 
 

 
 
 
Junta de la CCEPC 
 
27/02/10: Durant la l’Assemblea Anual de la 
CCEPC, celebrada a Riudoms, en Pere Font 
va representar al CES. 
Dels 107 centres d’estudis, hi van ser pre-
sents 36, i la representació més important va 
ser de les Terres de l’Ebre . 
 
Es van presentar 5 centres d’estudis nous 
representat a les següents poblacions: Adrall, 
Altafulla, Cervelló, Linyola i Sant Hipòlit de 
Voltregà. 
 
Es vol crear una subassociació de “cabanes 
de pedra seca”. 
 
Es vol fer una campanya per donar a conèixer 
els arxius de les cooperatives de pagès. 
 
De cara al pròxim congrés es proposen els 
següents missatges: La cultura ens fa lliures, 
Treballar pel poble, treballar pel barri. 
 
Continua a bon ritme la digitalització de llibres 
a la web de “raco.cat”. 
 
Es comenta el bon funcionament de la web 
“ona.com”, però no igual de bé “bestiari.net” 
 
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 
 
 

 
 

 
Dintre de les activitats que el CECBLL desen-
volupa per la comarca, del 18 de març al 2 de 
maig el celler de Can Ginestar va acollir la 
exposició itinerant de la Guerra del Francès al 
Baix Llobregat. 
 
Coincidint amb la exposició, el 24 d’abril es va 
realitzar, durant més de dues hores, un itine-
rari guiat per diversos indrets del casc urbà 
relacionats amb la Guerra del Francès, a càr-
rec de Juli Ochoa, historiador i soci del CES. 
 
El 13 de novembre varem assistir a la 3a. 
Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobre-
gat, celebrada a la Masoveria de Can Tinturé 
d’Esplugues de Llobregat, on es van exposar 
els projectes de cada entitat del Baix Llobre-
gat. 
 
Aquesta trobada, que es celebra cada any i 
mig, està organitzada pel Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat amb la 
col·laboració de 30 entitats del territori, de les 
quals n’hi han 7 adherides a l’IRMU, i el CES 
n’és una. 
 
El tema al voltant del qual va girar la trobada 
va ser "El voluntariat en temps de crisi", temà-
tica que va centrar la conferència d'Arcadi 
Oliveres, president de “Justícia i Pau”. 
 
El CES ha participat en les convocatòries i 
activitats del Centre d'Estudis Comarcals du-
rant aquest any 2010. 
 
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 26 de març. 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 

 
 
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 
 
El 22 i 23 de maig varem ser presents a la 
cinquena edició de les jornades Recercat, 
celebrada a Badalona, amb motiu de la capi-
talitat de la Cultura Catalana. 
  
Es va presentar un audiovisual dels centres 
d’estudis. 
 
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 
 

S’està preparant la Miscel·lània XVI que 
constarà de 3 capítols: Les sardanes a Sant 
Just, 50 aniversari del hoquei a Sant Just i la 
Col·lecció d’eines de Can Padrosa. 
 
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 1 B local 4 
 
En els tres casos els hem comentat la conve-
niència de presentar 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 recollida de dades perso-
nals dels desapareguts de Sant Just durant la 
Guerra Civil. 
 

El 6 d’octubre, Josefina Modolell i Jordi Amigó 
es varen reunir per fer un resum de tota la 
informació disponible  
 

Aquesta acció conjunta va a càrrec dels socis 
Josefina Modolell i Jordi Amigó de l’Arxiu His-
tòric 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. 
 
 
Biblioteca del CES 
 
Es continua amb la classificació de tot el ma-
terial, al nou espai de Can Ginestar, per po-
der posar a l’abast dels nostres socis i sòcies 
les publicacions que conformen el fons biblio-
gràfic. Aquesta classificació la realitzen els 
nostres socis Berta Quintana, Montserrat 
Oiols i Vicenç Duran. 
 
El CES agraeix als socis Josep Sadurní i Llu-
ís Ramban l’aportació dels reculls fotogràfics 
d’actes realitzats pel Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can Ginestar 
Carrer de Carles Mercader, 17 

08960 Sant Just Desvern 
Telèfon: 600 600 662 

 
 
 
Sant Just Desvern, desembre de 2010 


