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Teniu a les vostres mans la memòria de les activitats de l'entitat corresponents a l'any 

2011. 
 
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 activitats, portades a terme pels grups de treball del Cen-
tre d'Estudis: recerques, sortides, publicacions, cicles, exposicions, projeccions històriques, 
etc.. 

 Aprofundir els contactes amb altres Centres d'Estudis d'arreu de Catalunya a tra-
vés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, de l’Institut Ramon Munta-
ner i del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat mitjançant la nostra presència en 
els seus actes, i a través dels intercanvis de publicacions i de la informació de les activitats 
a realitzar. 

 Continuar treballant conjuntament amb altres entitats o centres culturals de la 
població fent possible col·laboracions esporàdiques o permanents. 

 
GRUPS DE RECERCA I DE TREBALL 

 
Com cada any i en cada memòria us volem comentar la importància que tenen pel nostre 

Centre els grups de recerca i de treball i que són una de les eines fonamentals de la nostra 
entitat, ja que portades a terme a través dels diferents grups, formats a vegades per un 
col·lectiu de persones o en altres casos per una persona sola, són els que aprofundeixen en 
l'estudi de temes històrics o actuals. 

 
Cal assenyalar que sempre els equips de treball han anat sorgint en funció d'interessos i 

iniciatives comunes de grups de socis i sòcies relacionats amb un tema, els quals general-
ment, un any o bé un altre, acostumen a veure reflectida la seva recerca en jornades, cursos, 
exposicions o articles editats en la Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, al nostre web, o bé en 
altres publicacions monogràfiques. 

 
Volem, una vegada més, incidir en la importància que tenen aquests equips ja que sense 

ells l'activitat del Centre d'Estudis Santjustencs minvaria ja que la vida de la nostra entitat és la 
que desenvolupen socis i sòcies a través dels esmentats grups. Així doncs reiterem la neces-
sitat que tenim, com a entitat, que vagin sorgint aquestes agrupacions de recerca i de treball 
entre la massa social. Si teniu una idea o projecte, feu-nos-ho saber i cercarem altres socis 
que vulguin participar-hi.  

 
 Mitjançant aquesta memòria us volem agrair ben sincerament el suport que doneu al 
Centre d'Estudis Santjustencs.  
 
Pere Font i Grasa 
President del CES 
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00.- ENTITAT 
 
Assemblea de socis 
 
El 21 de gener de 2011 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’exercici 
de l’any 2010, amb l’assistència de 38 sòcies i socis que representaven el 21 % del total de la 
massa social. 
 
Dintre de l’apartat de Renovació de càrrecs, la Junta va proposar a l'Assemblea l’única candi-
datura presentada, encapçalada per Pere Font, i la incorporació de dos nous vocals. 
L’Assemblea va aprovar per unanimitat la nova Junta. 
 
D'acord amb l'acta de l'Assemblea, la composició de la Junta és la que segueix: 
 

 President:   Pere Font i Grasa 

 Vicepresidenta:  Maria Quintana i Cortès 

 Secretari:   Vicenç Duran i Subirana 

 Tresorer:  Joan Camats i Aznarez / Berta Quintana i Cortès 

 Vocal:   Josefina Modolell i Ribalta 

 Vocal:   Jordi Gironès i Vilardebò 

 Vocal    Montserrat Obiols i Bou 

 Vocal:   Miquel Almela i Casanova 

 Vocal:   Olga Sbert i Pérez 

 Vocal:   Juli Ochoa i González 
 
La Junta Directiva ha realitzat les reunions preferentment els primers dijous de mes de l'any 
2011 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 11 altes, 3 baixes i 4 defuncions, quedant 
en aquests moments un cens de 187 socis i sòcies actius. 
 
Cal lamentar la mort del soci Jordi Raguer i Suñer, la sòcia Maria Pera i Rafart, i el soci Carles 
Segura i Romero. 
 
El 3 de març ens va deixar l’estimat company de junta i tresorer Joan Camats i Aznárez, 
l’enterrament del qual va tenir lloc el 5 de març a l’església parroquial de Sant Just, amb la pre-
sència de 350 persones. 
 
Del Joan, sempre ens quedarà la seva franca amistat; per la bonhomia, per la feina ben feta, 
per l'estimable col·laboració a la petita història del dia a dia servint la directiva i els socis, i par-
ticipant de les activitats del nostre Centre d'Estudis Santjustencs. 
 
Per substituir la vacant de tresoreria, la junta va proposar a Berta Quintana la gestió de la treso-
reria del CES, que va acceptar el càrrec de tresorera en funcions fins a la propera assemblea 
de socis. 
 
Correspondència socis 
 
Es recorda a tots els socis la importància de tenir una adreça de correu electrònic de contacte 
(encara que sigui de familiars, veïns o amics), per tal de rebre de manera ràpida totes les activi-
tats programades o promocionades pel Centre. 
 
Per atendre els comentaris de falta d’informació d’alguns socis que no disposen d’accés a in-
ternet, es prepara una circular que reculli totes les activitats previstes per als propers mesos, la 
qual s’envia per correu postal a tots els socis que no disposen de correu electrònic. 
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Biblioteca del CES 

 
Una vegada actualitzat el llistat dels llibres del fons del CES, s’està preparant la numeració de 
tots els llibres amb una etiqueta senzilla per facilitar l’accés a qualsevol llibre de la biblioteca. 
Aquesta base de dades es col·locarà al web del CES. 
 
Arxius i fons d’interès 
 
Varem tenir coneixement del fons de dibuixos originals de Fulgenci Baños referent a 80 ponts 
de Catalunya volats durant la guerra civil, i d’un calaix ple de cartes, documents i dades de no-
table valor històric. 
 
S’ha plantejat aquest tema de forma conjunta amb altres entitats (Agrupació Fotogràfica, SEAS, 
etc.) a la reunió del Consell de Cultura amb la intenció que la regidoria de Cultura es faci càrrec 
de les despeses i quedi dipositat a l’Arxiu Municipal. 
 
D’altra banda, Ramon Campreciós ens ha proposat un projecte de publicació referent als estu-
cats, ja que és un professional especialista en tema d’estucs, junt amb els seus germans Jordi i 
Just (aquest ja desaparegut). 
 
El Centre l’està assessorant per tal d’enfocar el tema cap una presentació o exposició atractiva 
per al públic en general i fer-ne un article per a una futura Miscel·lània, tot afegint unes quantes 
fulles d’estucs a color. 
 
 
01.- FORMACIÓ 
 
Conferències 
 
El 21 de març es va celebrar el dia mundial de la poesia (equinocci de primavera), i 
l’Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració del Centre, va organitzar al Centre Cívic Joan 
Maragall, un homenatge al poeta Joan Maragall en commemoració de l’aniversari de la seva 
mort. 
 
L’acte va consistir en una conferència titulada Música gest i paraula. L'estètica musical de Joan 
Maragall, a càrrec de Jaume Radigales, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barce-
lona, professor titular de la Universitat Ramon Llull, i crític musical a Catalunya Música i La 
Vanguardia. 
 
La conferència es va orientar cap al pensament musical de Joan Maragall, i la seva admiració 
per: la puresa de la música, el corrent artístic germànic, i els BMW (Beethoven, Mozart i Wag-
ner). 
 
Al final de l’acte, els socis Pere Font, Maria Quintana i Palmira Badell van recitar poemes de 
Joan Maragall. 
 
Institut Sant Just 
 
El 30 d’abril va tenir lloc arreu de Sant Just la celebració del Dia de la Pau, i els alumnes de 2n 
Curs d’ESO B de l’Institut Sant Just van comptar, a l’hora de tutoria del 29 d’abril, amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Santjustencs. 
 
Convidat per la professora Celsa Nogueira, professora de gallec i tutora del curs, un membre 
de la junta directiva, en Juli Ochoa, va oferir una dissertació sobre la pau que sempre ha pogut 
gaudir la nostra generació com la seva, i el contrast amb la terrible experiència d’haver viscut 
una guerra, tal com els va passar als integrants de les generacions immediatament anteriors. 
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El nucli principal de la seva exposició es va centrar en la descripció cronològica dels fets esde-
vinguts durant la Guerra Civil que van afectar directament la població de Sant Just Desvern, 
així com de les seves conseqüències. 
 
El 27 de setembre, Juli Ochoa fa una proposta d'activitat local al departament de Ciències So-
cials de l’Institut centrada en el tema de l'Edat Mitjana i adreçada especialment als alumnes de 
2n curs d’ESO. 
 
El títol és: “La penya del moro: Una talaia medieval”, i els objectius són proporcionar a l’alumnat 
un aprofundiment en el coneixement de l’Edat Mitjana, especialment a nivell local i comarcal, a 
partir de l’establiment de vincles entre la teòrica que estan estudiant i les restes que es visitaran 
i comentaran. 
 
Els responsables del seminari van considerar que amb aquest material es pot estructurar un 
crèdit de síntesi i implementar-ho com una activitat central transversal cap a final del curs lectiu 
(maig-juny). 
 
Premis de Recerca Jove "Antoni Malaret i Amigó" 2011 

 
Aquesta setena convocatòria segueix amb l'objectiu de fomentar la creativitat científica i l'espe-
rit de recerca de qualsevol àrea del currículum escolar, així com investigar i millorar el conei-
xement del nostre poble i el seu entorn més proper. 
 
Reunit el Jurat dels Premis de Recerca Jove “Antoni Malaret i Amigó” 2011, format pels 
socis del Centre d’Estudis Santjustencs: Montserrat Obiols Bou, Miquel Almela Casanova, Juli 
Ochoa González, Jordi Amigó Barbeta, i Vicenç Duran Subirana, Secretari del Centre d’Estudis 
Santjustencs, actuant de Secretari del Jurat, acorden que: 
 

Vistos els treballs presentats a la convocatòria dels Premis de Recerca Jove “Antoni 
Malaret i Amigó” 2011, considerar guanyadors els que segueixen: 

 
Primer Premi: 
 
Títol:  “La meva passió : L’esport. Adolescència i esport. Estudi sobre la pràctica 

esportiva dels alumnes de 14 a 18 anys a l’Institut Sant Just.” 
Autor:  Jan González i Oller 
Centre: Institut de Sant Just Desvern 
 
Segon Premi: 
 
Títol:  “Passejades saludables i de relació per l’entorn del Parc de Collserola i 

de Sant Just Desvern.” 
Autor:  Albert Malaret i Brunet 
Centre: Institut de Sant Just Desvern 

 
L’1 de juny va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis a Les Golfes de Can Ginestar, amb la 
presència de la junta del Centre, l’alcalde, el regidor d’educació i la regidora de cultura. 
 
Els alumnes varen tenir l’oportunitat de presentar els seus treballs a tots els assistents. 
 
Xerrada de genealogia 
 
Juli Ochoa està estudiant la manera de compartir els seus coneixements en el camp de la ge-
nealogia, atesa la seva gran afecció a aquest tema, i ha plantejat fer una xerrada explicativa 
sobre la genealogia i les tècniques d’investigació, després de la qual s’estudiarien les possibles 
formes de continuïtat i aprofundiment en aquest tema, una de les quals podria consistir en un 
taller en el qual es tutoritzarien les investigacions individuals. 
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02.- PUBLICACIONS DEL CES 

 
Itineraris: Tot passejant per Sant Just. Escenaris de la guerra civil 
 
El 24 de març es va desenvolupar un projecte d’innovació educativa de reforç per a alumnes de 
2n d’ESO, titulat “Itineraris per la pau”, que va consistir en una ruta pels escenaris de la guerra 
civil a Sant Just Desvern. 
 
Juli Ochoa, com a soci del CES, va contribuir activament al disseny del recorregut, i va asses-
sorar extensament als professors implicats, els quals li van agrair profundament la seva partici-
pació. 
 
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, a l'apartat Museu Virtual. 
 
Cal esmenar la recent i progressiva inclusió d’una col·lecció d’eines de fuster de l’antiga fusteria 
dels germans Josep, Gaspar i Pere Orriols. 
 
El Museu Virtual de la web del CES va creixent constantment amb la incorporació de nous ma-
terials, i recentment s’ha incorporat un nou apartat de rellotges de sol. 
 
Itineraris: La guerra del francès 
 
Juli Ochoa explica que aquest nou itinerari va ser validat el 24 d’abril del 2010, i com que fins al 
2014 encara estem en el bicentenari d'aquella guerra, es podria repetir algun altre cop. 
 
Fitxes de les barraques de vinya 

 
Cal estudiar la possibilitat de restaurar alguna barraca, i fins i tot dissenyar un itinerari per afegir 
una altra passejada al terme de Sant Just. 
 
El soci Pere Aceitón forma part del grup Voluntaris de Collserola i proposa que sobre aquest 
tema hem d’actuar conjuntament amb l’òrgan gestor del Parc Natural de Collserola. 
 
El propòsit del Parc de Collserola es inventariar i restaurar totes les barraques de vinya de 
Collserola, però les del terme de Sant Just Desvern ja fa temps que estan catalogades per Juli 
Ochoa (unes 20). 
 
 
04.- SORTIDES 
 
La sortida cultural del 2011 ha pretès conèixer les terres de l’Ebre aprofitant les dates de la se-
gona Pasqua, de l’11 al 13 de juny. 
 
L’11 de juny es va esmorzar a Falset, dinar a Miravet i allotjar a l’hotel Corona de Tortosa. Du-
rant el recorregut es va visitar l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), el castell de Miravet, i la Coo-
perativa de Pinell de Brai. 
 
El 12 de juny al matí es van visitar les coves de Benifallet, i després es va realitzar una visita 
guiada per Tortosa, dinar a Tortosa, i tarda lliure. 
 
El 13 de juny al matí es va visitar el delta de l’Ebre, dinant al delta, i després de dinar tornada a 
Sant Just. 
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El grup del viatge el van configurar 19 persones, entre socis i amics del CES, els quals van ma-
nifestar que l’actuació dels guies culturals va estar molt correcta i encertada. 
 
Es va aprofitar l’itinerari per visitar les dependències de l’IRMU a Móra la Nova, i a la vegada es 
va lliurar un obsequi representatiu de Sant Just Desvern a l’IRMU. 
 
Les propostes per l’any 2012 són: L’Alguer (illa de Sardenya), ruta dels castells càtars (sud de 
França), patis i mesquita de Còrdova. 
 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 
Festes de Sant Jordi 
 

 
 
El 15 i 16 d’abril es va celebrar la Diada de Sant Jordi amb dos actes institucionals dirigits a la 
publicació de l’Abans. 
 
El nostre Centre va ser de nou present a la Diada de Sant Jordi de Sant Just, que en aquesta 
ocasió es va avançar al dissabte 16 d'abril per la coincidència de la Diada amb la Setmana 
Santa. Alguns socis van aprofitar per recollir la darrera Miscel·lània i diversos santjustencs per 
aconseguir algunes de les nostres publicacions. 
 
La paradeta del CES va ser un èxit d’assistència de socis i de públic en un dia força assolellat, 
on es van repartir nombrosos exemplars de la Miscel·lània XVI als socis que no varen poder 
assistir a la seva presentació el 25 de febrer. 
 
Relacions Internacionals 

 
Dins del marc de projecció exterior, tot aprofitant la Diada de Sant Jordi, la Festa del Llibre, i el 
Dia Internacional de la Catalunya Exterior, el CES envia cada any una publicació del CES a 
una entitat estrangera per mantenir la presència de la nostra llengua en les institucions culturals 
arreu del món, i fer difusió internacional de la cultura catalana en general i de la santjustenca 
en particular. 
 
L’objectiu és remetre publicacions del CES directament a les comunitats catalanes de l’exterior, 
biblioteques de ciutats on la presència catalana és important, així com biblioteques reconegu-
des internacionalment (Washington, París, Alexandria, etc), etc. 
 
La primera remesa es va enviar a les dues poblacions agermanades amb Sant Just Desvern: 
Camoapa (Nicaragua) des de 1991, i Horb am Neckar (Alemanya) des de 1999. 
 
El llibre va ser tramès junt amb una carta explicativa del president del CES escrita en català i 
traduïda a l’idioma oficial del país receptor de la publicació. 
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El 15 d’abril, es va enviar un llibre a la Biblioteca Municipal de Camoapa, dirigit al “Señor alcal-
de Dr. Plutarco Hernández”, perquè tingués coneixement de l’arribada del mateix a la Alcaldia, i 
que una vegada rebut fos lliurat a la Biblioteca Municipal. 
 
Ramon Mendoza, enllaç de Sant Just Solidari a la població, ens va comentar l’agraïment 
d’Auxiliadora Obando responsable de la Biblioteca Municipal “Hernan Robleto Huete”. 
 
Per altra banda, Maria Quintana va formar part d’un grup de Sant Just que es va desplaçar a la 
població de Horb am Neckar entre el 15 i el 18 de juliol, i es va emportar quatre llibres del CES 
per lliurar-los a les dues biblioteques públiques de la població. 
 

 
 
En un acte públic del dia 18 de juliol, en un passeig a la vora del riu Neckar (afluent del Rin), 
Maria Quintana va lliurar dos llibres per la biblioteca de l’escola i dos més per una biblioteca 
municipal. 
 
El lliurament va estar inclòs dintre d’un acte institucional de l’Ajuntament de Horb am Neckar, 
amb la presència de l’alcalde i la regidora de cultura de la població. 
 
La carta del president del CES que justificava l’acció, es va lliurar emmarcada i va ser acompa-
nyada d’una breu explicació de Maria Quintana amb l’ajuda d’un traductor simultani. 
 
Festa de les lletres del Walden-7 
 

 
 
El 13 de maig la Comissió de Cultura de l'Associació de Veïns del Walden-7 van convidar el 
Centre d'Estudis a participar de la "Festa de les Lletres". 
 
A més de llegir textos durant bona part de la tarda per residents: nens, nenes, joves i grans, 
dels coneguts habitatges, també hi intervingueren els socis del CES: Palmira Badell (regidora 
de cultura), Maria Quintana (vicepresidenta) i Pere Font (president), que recitaren poemes de 
Joan Maragall. 
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El president del CES lliurà alguns exemplars de llibres de la nostra col·lecció de miscel·lànies a 
la biblioteca de la Comissió de Cultura del Walden-7. La valoració dels representants del CES 
va ser molt positiva, fins al punt que ens plantejarem fer actuacions conjuntes més endavant. 
 
Festa de la Pau 
 

 
 
El Centre d’Estudis Santjustencs, amb Juli Ochoa, juntament amb l’Arxiu Històric Municipal amb 
Jordi Amigó, van participar activament en el cicle “Itineraris per la Pau: La Guerra Civil a Sant 
Just Desvern” que es va dur a terme a l’Institut. 
 
El dijous 19 de maig, en el marc d’aquest cicle, els alumnes de 2n D van realitzar una sorti-
da/treball de carrer que comprenia un reconeixement del sector de la carretera afectat pel 
bombardeig del 1938, una visita a les bases antiaèries i l’emplaçament del projector de Sant 
Pere Màrtir, i una entrevista a diversos testimonis presencials de l’assalt al magatzem de que-
viures de “Les Banyeres” al final de la guerra. 
 
Passejada literària d’estiu – Festa Major 2011 
 

 
 
El 3 d’agost, dintre dels actes de la Festa Major d’estiu, es va realitzar la Passejada Literària 
d’Estiu per l’Abans de Sant Just Desvern. 
 
Es va iniciar davant de l'Ateneu a les 20 h. h. i va acabar als jardins de can Ginestar cap a les 
21.30 h, amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just i la Regidoria de Cultura 
de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
Es va lliurar a cadascuna de les persones, que com a públic ens acompanyaven, un quadern-
llibret. 
 
La Passejada Literària va constar d'un recorregut per diversos indrets del poble mostrant 15 
fotografies gegants seleccionades entre les publicades a l’Abans de Sant Just, col·locades de 
manera efímera damunt d'un cavallet i davant d'on en el seu dia el fotògraf les va capturar. 
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Davant de cada fotografia la presentadora, Juanita Algarra, va llegir el text del peu de foto que 
surt a l'ABANS i a continuació una persona convidada va explicar el que hauria afegit, com 
també les sensacions personals que li provoca, procurant donar un aire i un to poètic amb al-
guna contextualització. 
 
Les fotos a projectar es van escanejar de les pàgines de l’Abans de Sant Just, donant prefe-
rència a les instantànies on apareixen persones, i amb un temps d’exposició aproximat de 3 
minuts cada foto. 
 
Les parades i els lectors de la passejada literària de la Festa Major 2011 va ser la següent: 

 

Parada Adreça Pàgina 
ABANS 

Any Lectura 

01 Ateneu 190 1929 Josep M. Marquès 

02 Ateneu 448 1925 Josep Quintana 

03 Ateneu 197 1934 Maria Quintana 

04 Ateneu 370 1951 Josep Quintana 

05 Rambla-Creu (xurreria) 334 1913 Pere Font 

06 Rambla-Font (Gasulla) 134 1928 Judit Cobeña 

07 Anselm Clavé-Passatge Petit 54 1928 Francesc Blasco 

08 Anselm Clavé-Casino 225 1960 Mercè/Helena Castellví 

09 Plaça Campreciós-Badó (Niu) 341 1959 Josep/Núria Bullich 

10 Plaça Campreciós 37 1916 Roger Cunties 

11 Plaça Jacint Verdaguer (escales) 20 1911 Juli Ochoa 

12 Plaça Jacint Verdaguer (escales) 320 1955 Montse Rajadell 

13 Plaça Jacint Verdaguer (escales) 328 1936 Josep Perpinyà 

14 Verge dels Dolors 366 1921 Jordi Amigó 

15 Can Duran/Tudó/Ginestar 480 1870 Palmira Badell 

 
 
La Passejada es va desenvolupar tal com estava previst i va ser un èxit, fins al punt que vam 
rebre un allau de felicitacions de membres del consistori municipal, entitats del poble, socis del 
CES, i del públic en general, tot manifestant la seva admiració per l’èxit de la Passejada i la 
gran afluència de públic. 
 
L’èxit d’aquesta activitat no va ser fruit de la casualitat, sinó del resultat de l’esforç col·lectiu 
d’un grup de persones que han format un equip de treball integrat per: 
 

 Membres de la junta directiva del Centre d’Estudis Santjustencs 

 Socis del CES: Pere Aceitón i Jordi Cunties 

 Locutora: Joana Algarra 

 Autors i llegidors dels textos 

 Agrupació Fotogràfica Sant Just 

 Regidoria de Cultura 
 
Al final del recorregut, es va projectar un DVD de l’Agrupació Fotogràfica, que exposava totes 
les fotografies presentades durant la Passejada. 
 
Per donar compliment a totes les persones que ens van demanar una exposició amb totes les 
fotografies juntes, les 15 fotografies de la Passejada Literària d’Estiu van estar exposades al 
Centre d’Interpretació Municipal (CIM), de Can Ginestar, els dies 5 i 6 d’agost i després de l’1 al 
7 de setembre. 
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El Centre d'Estudis Santjustencs va convidar els socis, simpatitzants i conveïns, a apropar-se 
fins a la sala d’exposicions per admirar tranquil·lament i amb tot detall el resultat d’aquesta in i-
ciativa. 
 
El 6 d’agost es va celebrar a Can Ginestar la recepció de l'alcalde a les entitats amb motiu de la 
Festa Major, on per arrodonir l’ambient de la sala es va projectar el DVD que va preparar l'A-
grupació Fotogràfica i que vam veure al final de la Passejada. 
 
Resta pendent la idea de subhastar les 15 fotografies de la Passejada aprofitant algun acte de 
les activitats del 2012. 
 
Diada Nacional de Catalunya 
 

 
 
Novament ens varem sumar a l'ofrena floral de l'11 de setembre amb motiu de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. 
 
Jornades Europees de Patrimoni 
 

  
 
El Centre d'Estudis Santjustencs va col·laborar en les Jornades Europees de Patrimoni que el 
darrer cap de setmana de setembre tingueren lloc als municipis catalans. 
 
Organitzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, unes cinquanta persones, una majoria 
socis del CES, el 25 de setembre visitaren el Moli Fariner, les masies de can Padrosa i can 
Vilà. 
 
Els participants escoltaren les explicacions històriques de Jordi Amigó, director de l'Arxiu Muni-
cipal, com també les de Jordi Cunties i Miquel Almela, integrants del Grup de Treball del CES, i 
responsables de documentar les eines i objectes del museu de Can Padrosa. 
 
Molts dels assistents les visitaven per primera vegada i pogueren comprovar l'excel·lent grau 
de conservació d'aquesta part del patrimoni històric local; gràcies al treball de manteniment dels 
seus propietaris que formen part dels més antics llinatges santjustencs. 
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El regidor de Cultura, Sergi Seguí i el president del CES agraïren a les famílies Padrosa i Re-
verter les facilitats donades a l'hora d'obrir-nos les portes de bat a bat i col·laborant de viva veu 
amb explicacions de detalls que configuren l'edificació, el mobiliari i la nissaga d'ambdues ca-
ses. 
 
Joc Calvern 
 
El 15 d’octubre al casal de Joves, La CAL de Sant Just va organitzar el Joc Calvern, on habitu-
alment un membre de la junta forma part del jurat atorgant un premi de la nostre Miscel·lània. 
Aquesta edició va estar present Juli Ochoa. 
 
Festes de Tardor 
 

  
 

Dins la programació d’activitats lúdiques, culturals i esportives, volem destacar el dia de Sant 
Just al Carrer que va tenir lloc el diumenge 23 d’octubre. Aquest dia està previst entre d’altres 
activitats, el mercat de parades d’entitats, col·lectius de centres educatius, infants i joves (de 6 
a 18 anys) i artesans/es. 
 
La paradeta del CES va ser una des les més concorregudes, doncs gràcies a l’esforç de l’Olga 
Sbert aquest any la taula va estar farcida de fulles de tardor comestibles que van ser la delícia 
dels més llaminers. 
 
Com cada any el nostre Centre d'Estudis va participar, amb una mostra dels nostres llibres, al 
Sant Just al Carrer. Durant el matí va visitar la parada la directora General de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat, Yvonne Griley. 
 
Els CES va confeccionar una nota explicativa per informar sobre la història i la tradició de les 
fulles al nostre poble, tot aprofitant per potenciar la marca Sant Just Desvern durant la jornada 
de Sant Just al carrer. 
 
El dibuix de les fulles dentades i lobulades estan basades en la fulla d’auró del sucre, també 
conegut com erable (arce en castellà), originari de l’est de Nord-amèrica, i es el símbol nacional 
del Canadà que figura a la seva bandera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

Vetllada literària d’Hivern 2011 
 

    
 
El 17 de desembre es va celebrar a l’Ateneu, i aquesta edició va estar dedicada a Josep Maria 
de Sagarra, ja que aquest any es compleix el cinquantenari de la seva mort. 
 
Diversos socis van escollir textos poètics, fragments d'obres teatrals o d'articles, del tan recor-
dat i prolífic autor, que van llegir davant dels socis de l'entitat i públic en general que va assistir 
a l’acte. 
 
Com sol ésser habitual, la vetllada va concloure a la sala Piquet amb unes restolines i brindant 
per les festes de Nadal, amb cançons tradicionals de Nadal. 
 
Per aconseguir un acte més íntim i pròxim als assistents, no es va fer servir l’escenari sinó pre-
cisament l’espai lliure entre aquest i la primera fila de cadires. 
 
El nucli de la vetllada va ser el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que consta de 4 
cants. 
 
Maria Quintana va fer una gran tasca fent la divisió dels poemes per dramatitzar-los el millor 
possible. 
 
Els rapsodes que van formar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Palmira Badell, Dolors Car-
dona, Judith Cobeña, Marta Ferrussola, Alba Milà, Berta Quintana, Maria Quintana, Leonci Ca-
nals, Ismael Cuevas, Pere Font, Juli Ochoa, Pere Olivé, Pep Quintana, i Vicenç Rodriguez. 
 
El Mil·lenari 
 
El 22 de desembre, Maria Quintana va recitar uns poemes al Centre Social “El Mil·lenari”, dintre 
dels actes de la Cantada de la Coral Harmonia. 
 
Ràdio Desvern 
 

 
 

El Centre té un espai propi tots els dilluns de 12 a 12.15 h a Ràdio Desvern conduït per la vice-
presidenta Maria Quintana. 
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Vall de Verç 
 
S’ha creat una nova secció a la Vall de Verç titulada “Després de l’Abans”, on s’explican tot 
tipus de notícies i fets relacionats amb Sant Just, amb la participació de tots els membres de la 
junta amb la signatura del CES. 
 
El 22 de setembre, Pere Font acorda amb Teresa Reverter que la col·laboració mensual “Des-
prés de l’Abans” no es publicarà com una separata, sinó que serà la pàgina doble central, i per 
tant es podrà desenganxar perquè la gent l'arxivi. 
 
La secció "Ara fa 25 anys" a partir d'ara anirà a càrrec del Centre d'Estudis Santjustencs i que 
se signarà com una col·laboració del CES. 
 
S’han publicat dues tandes d’anuncis del CES a La Vall de Verç durant l’any. Els més recents 
son dos amb  missatges com “Per Nadal regala llibres de la història de Sant Just”. i “Demanar 
als Reis que et portin llibres de la història de Sant Just”, els quals ha dissenyat Olga Sbert, i es 
van publicar el 15/11 i el 15/12 al costat de la pàgina “Després de l’Abans”. 
 

                                         
 
Es van fer ampliacions tamany DIN A-3 de l’anunci per distribuir a llibreries i quioscos com a 
reclam publicitari. 
 
Dintre de la política de promoció del CES, cal treure l’entitat al carrer com a tècnica de promo-
ció dels llibres del CES i es van establir contactes comercials amb les botigues que dintre de la 
seva línia comercial poden vendre els nostres productes culturals. 
 
La junta va prendre l’acord d’incloure un anunci del CES al web de la Vall de Verç, concreta-
ment a la columna de la dreta de la pàgina d’inici, que es un espai reservat per anunciants. 
 
Web del CES 
 
S’ha carregat a la nostra web el nou accés al Què fem?, on s’han posat tots els apartats que 
fem de manera ordinària i els que volíem fer específicament durant l’any 2011. 
 
Aprofitant aquest i altres canvis, es va enviar un correu a tots els socis del CES informant-los 
de la millora de la pàgina, amb el propòsit de convertir-la en el principal mitjà de comunicació 
del CES als nostres socis i als ciutadans de Sant Just en general. 
 
Al web hi apareixen puntualment totes les activitats que anem realitzant, amb l’objectiu que 
sigui un referent a l'hora d'obtenir informació sobre totes les nostres publicacions i treballs. 
 

S’ha inclòs la recerca de rellotges de sol al terme de Sant Just Desvern al Museu Virtual del 
web del CES amb la presentació de 20 fitxes. 
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Us recordem que el CES disposa d’una adreça de correu electrònic, que us permet una comu-
nicació directa amb l’entitat, i d’una pàgina a Internet on trobareu totes les nostres activitats, 
publicacions, museu virtual i notes d’interès  
 
centredestudis@santjust.org  
 
http://santjust.org/centredestudis  
 
S’ha iniciat una remodelació dels continguts de la nostra pàgina amb l’objectiu de potenc iar les 
prestacions que ofereix Internet. 
 
 
06.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Gabinet de l'Alcaldia 
 

El 22 de febrer una representació de la nova Junta del CES va fer la seva presentació instituci-
onal a l’Alcalde i la Regidoria de Cultura. 
 
Regidoria de Cultura 

 
El 28 de novembre, membres de la junta del CES van assistir a la convocatòria del Consell de 
Cultura, i van expressar les inquietuds del Centre. 
 
Can Ginestar 

 
En representació del CES, Juli Ochoa va presentar a l’Ajuntament un escrit on es demana la 
seva actuació per salvar la llosa de la porta de can Ginestar (abans can Duran i can Tudó) de la 
seva progressiva degradació. 
 
En un principi només tenia intenció d’haver presentat una instància acompanyada d’una petita 
memòria justificativa de la importància històrica d’aquella pedra, però en posar-se a treballar en 
la memòria es va anar trobant tota una sèrie d’informació que permetia fer amb ella un treball 
de major envergadura, potser un article per a una futura Miscel·lània. 
 
Per no endarrerir el tema, va preparar la instància, la qual va ser consensuada amb tots els 
membres de la junta, i la va presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament el 14 d’abril. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:centredestudis@santjust.org
http://santjust.org/centredestudis
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07.- ACTIVITATS DIVERSES 
 
La Creu del Pedró 
 

 
 
Des de l'any 2007, el Centre d'Estudis hem estat reclamant a l'Ajuntament el trasllat de la Creu 
del Pedró a un lloc més adequat dins de la zona ajardinada, al carrer de la Creu del Pedró on 
sempre havia estat ubicada. Finalment el trasllat ja s'ha fet i ens n'alegrem tot i la tardança. 
 
La Creu de pedra del Pedró va ser aixecada en record de la Missió de Penitència de l’any 
1919, i beneïda el 2 de febrer. Va estar dempeus fins al juliol de 1936. 
 
Mn. Antonino Tenas va manar construir una creu nova de ferro forjat a Indústries Trullén, que 
va ser beneïda el 14 de juliol de 1940. 
 
La urbanització del lloc va fer que quedés a tocar d’un habitatge i el 28 de setembre de 2007 es 
va traslladar a un racó del parc Canigó. 
 
El dijous 17 de març, la Creu del Pedró va quedar reubicada en el nou indret. 
 
Està previst que el 4 de març de 2012 se celebri l’acte d’inauguració institucional de la nova 
ubicació de la Creu, la nova benedicció de la Creu per part de Mn. Rius, i una ballada de sar-
danes convocada per l’Agrupació Sardanista de Sant Just. 
 
D’altra banda, l’article de Sant Just Desvern i La Sardana 1917-2010, publicat recentment a la 
Miscel·lània XVI, exposa a la pàgina 52 un programa de la ballada del 10 de juliol de 1955, que  
es va celebrar a la Creu del Pedró. 
 
Per arrodonir l’acte, es pretén repetir el mateix programa, al mateix lloc i amb la mateixa cobla, 
La Principal de Llobregat, convocada pel grup sardanista Juli Garreta, que en aquella època 
era una secció de l’Ateneu. 
 
L’Antoni Fuentes, soci del CES i de l’Agrupació Sardanista Sant Just, ens comunica que ja té 
emparaulada la cobla Principal del Llobregat (la mateixa que va fer la ballada de l'any 1955), 
per repetir l'esdeveniment. Es tocaran les mateixes 6 sardanes de 10 tirades (mateixos títols). 
 
S’imprimirà un cartell/anunci amb un bon disseny i calcant (escanejant) el programa d’antany, 
que caldrà repartir abastament pel poble. 
 
Es planteja la idea de fer foto gran amb la creu de pedra antiga i una segona amb el tros de la 
dita creu trobada per Juli Ochoa, que està preparant un escrit sobre la Creu del Padró, on vol 
parlar de les tres creus (la del pedró natural, la de la pedra original i la de ferro), incloent la rei-
vindicació del CES per assolir la seva reubicació des de l'any 2007, i l’escrit que va preparar 
Pere Font per justificar-ho a l’Ajuntament. 
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Mn. Joaquim Rius ens agraeix tota la informació sobre la Creu de Pedró, i li sembla bé el nou 
emplaçament que s'ha determinat i si, a més, es fa una remembrança especial entorn de l'es-
mentada creu la parròquia pensa participar-hi per ser un signe integrat en la nostra tradició. 
 
Aquest monument ens pot ajudar a tots a reconèixer que formem part d'una història i una cultu-
ra en les que es constaten les arrels cristianes del nostre poble. 
 
Presentació de llibres: La presència d’Erasme de Gònima a Sant Just 
 
El dijous 20 d’octubre, va tenir lloc la presentació del llibre: La fam de terra dels fabricants de 
Barcelona. El cas d’Erasme de Gònima al Baix Llobregat (1790-1821), a càrrec de la seva auto-
ra M. Luz Retuerta i de Juli Ochoa, organitzat pel Grup Espeleològic Rats Penats i el Centre 
d’Estudis Santjustencs. 
 
Saps on és ? 
 
Aquest nou apartat vol introduir una variant o complement del museu virtual del CES com és 
identificar i registrar elements singulars o diferencials arquitectònics-artístics que formen part 
dels paraments de les edificacions, tant exteriors com interiors, però que són perfectament 
identificables i visibles tot passejant per les voravies dels carrers de Sant Just. 
 
Fins al moment s’han aconseguit 25 fotografies. Resta pendent la reorganització del web del 
CES per donar cabuda a aquest apartat. 
 
Adhesions 

 

  
 

La junta del CES es va adherir com a entitat al manifest de Somescola.cat, per col·laborar a la 
iniciativa que promou la defensa de l'escola catalana, i a la vegada va convidar tots als socis a 
fer-ho a títol personal. 
 
Una part important de la junta del CES va participar a la concentració d’adhesió al manifest de 
Somescola.cat, per col·laborar a la iniciativa que promou la defensa de l'escola catalana, que 
es va celebrar el 12 de setembre, a l’era de can Ginestar. 
 
El 31 de maig, el CES es va adherir a la reivindicació per una major protecció per a les zones 
humides del delta del Llobregat després que el Parlament de Catalunya rebutgés una proposta 
de petició a l’Estat d’incloure aquesta zona dins del Pla de Protecció del Medi Natural i el Pai-
satge, així com la seva inclusió a les zones humides de la Convenció de Ramsar. 
 
Entre tots hem d’aconseguir que el delta del Llobregat tingui el tractament que es mereix com a 
una de les tres zones humides més importants de Catalunya i també una de les més importants 
d’Europa vista la quantitat d’ocells que l’utilitzen com a àrea de pas o com a habitatge estacio-
nal. 
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També ens vam adherir a la campanya “Tots a Westminster”, que el primer cap de setmana de 
juny d'aquest any 2011 va convocar una mobilització massiva de catalans a la ciutat de Lon-
dres a fi de fer el lliurament, al Parlament de Westminster, del conjunt de les adhesions recolli-
des durant els tres mesos de la Campanya “Tots a Westminster, el cas dels catalans”. 
 
XXV aniversari del CES 2012 

 
Es considera que l’inici del CES és la primera vegada en què se’n va parlar formalment, que va 
ser el 21/12/1987 durant la presentació del llibre Sant Just Desvern, un paisatge i una història. 
 
Es pren l’acord de celebrar el XXV aniversari del CES entre el 19/1/2012, que coincideix amb la 
Festa Major Petita o Festa Menor, i el 15/1/2013, que coincideix amb el 25 aniversari de la data 
fundacional. 
 
Activitats en estudi per al XXV aniversari: 
 

 Acte gastronòmic 

 Ballada de sardanes a la Creu del Pedró 

 Curs de coneixements santjustencs 

 Fitxes de les barraques de vinya 

 Fulles de tardor 

 Itinerari: La guerra del francès 

 Miscel·lània XVII 

 Pins del XXVè aniversari 

 Relacions internacionals 

 Saps on és? 

 Sortida cultural 

 Subhasta de 15 fotografies de la Passejada Estiu 2011 

 Víctimes i desapareguts de la guerra civil 

 Xerrada de genealogia 
 
08.- COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA CATALANA 
 
 

 
 
 
Assemblea 2011 
 
La celebració de la XIX Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana 2011 va tenir lloc a Solsona el 26 de febrer. 
 
El nombre de centres d'estudis assistents va ser de 37 (n’hi ha 113), dels quals van assistir 76 
representants en total, vinguts de totes les terres de parla catalana. 
 
En representació del CES hi van assistir Pere Font, Carme Paz i Maria Quintana. 
 
A més dels aspectes protocol·laris es va comentar la incidència de la llei 4/2008 del llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (estatuts). 
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Congrés 2011 
 
El VIII Congrés de la CCEPC: 1960-1980 Transicions i canvis a les terres de parla catalana, es 
desenvolupar al Centre Citilab de Cornellà de Llobregat del 10 al 12 de novembre. 
 
Aquest congrés va recollir les aportacions fetes des del món local i comarcal de tots els territo-
ris de parla catalana, que girin al voltant dels moviments socials, polítics, associatius, culturals, 
religiosos, etc. succeïts en aquests vint anys que abraça el congrés. Hi va assistir Pere Font. 
 
Assegurança 

 
Seguint la idea presentada a l’Assemblea del CCEPC, la junta del CES va acordar sol·licitar la 
subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil amb l’asseguradora Catalana Occidente. 
 
La CCEPC informa que la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil ens 
pot donar cobertura a les activitats desenvolupades per l’entitat. 
 
Aquest tipus d’assegurança no cobreix els danys o perjudicis que puguin fer o rebre els socis o 
entre socis del CES; només cobreix el dany a persones alienes o tercers. 
 
Si volem que la pòlissa de l’assegurança cobreixi als socis del CES s’hauria de fer un altre tipus 
d’assegurança amb una pòlissa d’accidents o una pòlissa col·lectiva, i seria un producte dife-
rent de l’actual, pel qual ja s’ha demanat pressupost. 
 
 
09.- CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
El CES ha participat en les convocatòries i activitats del Centre d'Estudis Comarcals durant 
aquest any 2011. 
 
Itinerari de l’aigua 
 
Raquel Castellà i Perarnau, historiadora i membre del CECBLL, va començar una recerca per 
desenvolupar un inventari comarcal de tot el patrimoni vinculat a l'aigua i les persones que hi 
tenen relació amb ell, i va sol·licitar la col·laboració de tots els Centres d’Estudis de la comarca. 
 
El 23 de gener, Juli Ochoa li va contestar que després d’haver exposat a la junta del CES la 
seva proposta, estava disposat a col·laborar per tal d’aportar, des de l'òptica local, tot allò que 
bonament pogués a la seva iniciativa. 
 
Després del bon resultat d’una sortida de divulgació de les mines d’aigua santjustenques, que 
el GERP i el CES van brindar al CECBLL, el 19 d’octubre va tenir lloc una trobada entre Esther 
Hachuel i Agnés del Maschio, del CECBLL i Francesc Riera i Juli Ochoa, ambdós en represen-
tació alhora del GERP i del CES, per tal de rellançar aquella iniciativa aturada.  
 
S’ha configurat un equip de treball integrat per elements exclusivament santjustencs que inicia-
ran aquest estudi a nivell local, amb la idea que el seu treball serveixi de patró per altres estu-
dis que es puguin fer després a la comarca. 
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La idea de conjunt és desenvolupar una cultura de l’aigua a tota la comarca, elaborant unes 
fitxes i mapes dels recorreguts de l’aigua, i dissenyant uns itineraris de fonts d’aigua, mines 
d’aigua, etc., tant a nivell local com comarcal. 
 
Assemblea 2011 
 
El 25 de febrer es va celebrar a Molins de Rei l’assemblea ordinària del 2011 del CECBLL a la 
mateixa hora que el CES presentava la Miscel·lània XVI a Sant Just. 
 
La secretaria del CES va excusar l’assistència de membres de la Junta del CES a l’assemblea 
del CECBLL per la coincidència en el temps dels dos actes. 
 
Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat 
 

 VI Jornades. El Prat 2011 
 
El Prat de Llobregat va acollir les VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat, que van tenir 
lloc els dies 1 i 2 d’abril de 2011 al Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat. 
 
Enguany el lema de les Jornades va ser “Patrimoni, història local i didàctica. Homenatge a 
Jaume Codina i Vilà”. Les presentacions tenien un temps màxim de 10 minuts. 
 
El 16 de març, l’Esther Hachuel ens va comunicar que el Comitè Científic de les VI Jornades 
del Patrimoni del Baix Llobregat va acceptar totes les propostes de comunicació de Sant Just 
Desvern. 
 
L'ordre d'intervenció de les exposicions de les comunicacions presentades en aquestes jorna-
des va ser el següent: 
 

 Divendres 1 d’abril, àmbit 1: Metodologia i didàctica, història local i patrimoni, a les 12.20 h., 
comunicació 1.6, Preservació i difusió del patrimoni: El cas de les mines d'aigua de 
Sant Just Desvern, de Juli Ochoa i Francesc Riera. 

 Divendres 1 d’abril, àmbit: Història local: passat present i futur al Baix Llobregat, a les 19.55 
h., comunicació 2.23, Recuperació d'una captació d'aigües per pou i mina, d’Antoni An-
guera. 

 Dissabte 2 d’abril, àmbit  3: Història local i xarxes, a les 10:40 h., comunicació 3.2, El Mu-
seu Virtual en Xarxa, una eina per difondre les col·leccions d'Àmbit Local, de Jordi 
Cunties, Jordi Gironès i Miquel Almela. 

 
L’afluència de públic va fluctuar, segons les comunicacions, entre 25 i 100 persones. Per do-
nar-hi suport, hi varen ser presents Pere Font i Maria Quintana. 
 
Trobades de Recerca Jove 2011 
 
Es va fer la preinscripció dels següents treballs. 
 

Proposta de reforma de l’IES de Sant Just Joan Dacosta Rey IES Sant Just 

La plaça de Monfalcone Helena Trias Prats IES Sant Just 

Antoni Gaudi Cèlia Viladot Bel IES Sant Just 

Matemàtiques a Sant Joan de Déu Laura Foltré Martinez IES Sant Just 

 
El lliurament dels premis va tenir lloc el 6 de maig a Abrera, però cap treball va resultar premiat. 
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Cens d’arxius del Baix Llobregat 

 
IRMU i CCEPC van signar un conveni amb la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat 
per localitzar arxius de titularitat privada, tant familiars com d'empreses. 
 
L’arxiver comarcal del Baix Llobregat es va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos 
si teníem informació dels fons arxivístics de la comarca. 
 
Aquest projecte pretén fer un inventari del patrimoni documental català, i ella s’encarregava de 
dur a terme el projecte al Baix Llobregat, i pel que fa al municipi de Sant Just Desvern. 
 
La seva tasca era omplir un formulari per cada agrupació documental considerat patrimoni do-
cumental (fons de persones jurídiques de més de 40 anys i de persones físiques de més de 
100). 
 
El 15 de juny vam rebre la visita de Maria Valls, que treballa a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobre-
gat i està realitzant el projecte del Departament de Cultura de la Generalitat "Cens d'Arxius de 
Catalunya". 
 
La Maria estava interessada en censar els arxius de les masies, i considerarem que aquelles  
amb un fons patrimonial documental més important podien ser les de can Carbonell, can Car-
dona, can Padrosa i can Mèlich, i el més adient era contactar prèviament a nivell personal per 
explicar-los l’objectiu de la recerca. 
 
El 21 de juny en Joaquim Carbonell Calders i en Daniel Cardona Pera, exposaren a la Maria 
Valls el notable fons documental de les respectives nissagues complimentant així la demanda 
sol·licitada. 
 
Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat 

 
Per a la convocatòria 2011 de la VII edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat, que es va celebrar a Martorell, es va prendre l’acord de repetir gairebé les mateixes 
nominacions de la passada edició (2009), però canviant la nominació de Soledat Sans per la 
del Carrau Blau. 
 

Apartat Nominat 

Arts Visuals Carme Malaret 

Pedagogia Carrau Blau 

Preservació del Patrimoni Narcís Prat 

Reconeixement Cívic SEAS 

 
El lliurament dels premis es va dur a terme en el decurs d’un sopar el divendres 25 de novem-
bre a la seu de la Societat Recreativa del 1928 El Progrés. 
 
L’11 de novembre, Maria Antònia Maurel ens va enviar el llistat dels finalistes, una terna per 
cada apartat, on van sortit escollits 2 dels 4 proposats pel CES 
 

 Narcís Prat Fornells, Iniciativa Comarcal - Jaume Codina i Vilà 

 El Carrau Blau, Pedagogia 
 
Finalment, segons el jurat, Sant Just no va ser mereixedor de cap premi. 
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10.- INSTITUT RAMON MUNTANER 
 

 
 

El CES col·labora amb l’Institut Ramon Muntaner, fundació privada dels Centres d'Estudis de 
parla Catalana, i participa en les activitats i ajuts que promou aquesta entitat. 
 
Jornades Recercat 2011 a Andorra 
 
Finalment, no va ser possible l’assistència de cap membre de la Junta, però de cara al proper 
Recercat 2012 a Tarragona cal estudiar el tema d’audiovisuals produïts pels centres d’estudis o 
bé realitzats amb la seva col·laboració. 
 
IPEC (Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya) 
Jornada de Recerca Etnològica i Centres d’Estudis 
 

El 26 de novembre es va celebrar a Barcelona (Gràcia), finca Sansalvador, la jornada "Recerca 
etnològica i centres d'estudis: presentació de l'Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya". 
 
Aquesta activitat estava organitzada pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i el Taller d'Història de Gràcia i comptava amb la 
col·laboració dels Grups de Recerca Local de Barcelona. 
 
El soci col·laborador Jordi Cunties i Villanova va representar al CES en aquest acte. 
 
CBUC 
 
Us recordem que l'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els Centres d'Estudis amb el 
Consorci de Biblioteques Universitàries 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 publicacions i els autors de les mateixes a la pàgina del 
CBUC. 
 
 
11.- FONS DE PUBLICACIONS 
 
 

     
 
El divendres 25 de febrer va ser presentada a les Golfes de Can Ginestar la Miscel·lània XVI 
del Centre d'Estudis Santjustencs pel nostre president Pere Font, per l'alcalde Josep Perpinyà i 
per Bartomeu Duran, president de la Federació Sardanista de Catalunya i de l'Obra del Ballet 
Popular, amb l'assistència de prop d'un centenar de santjustencs, 
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La Miscel·lània XVI conté "Sant Just Desvern i la Sardana 1917-2010" d'Antoni Fuentes, Cin-
quanta anys de l'hoquei de Ramon Vilallonga i la Col·lecció Etnològica de Can Padrosa realit-
zada per Jordi Cunties, Miquel Almela i Jordi Gironès. 
 
La Miscel·lània XVII, que està prevista presentar per Sant Jordi, està integrada pels capítols 
següents: 
 

 La Creu del Padró, de Juli Ochoa. 

 El sanatori, de Josep Quintana. 

 Etimologia de Sant Just Desvern, d’Olga Sbert. 
 
Totes les nostres publicacions es poden adquirir als següents llocs: 
 

 Llibreria Ressenya, carrer de la Creu nº 54 

 Llibreria Alemana Colibrí, carrer Major nº 8 

 Papereria l’Escrivà, carrer Salvador Espriu nº 12 

 
 
12.- CERCLE D’ENTITATS I DOCUMENTACIÓ DIVERSA 
 
L’Abans 

 
Diversos membres de la Junta i altres socis del CES han participat en el col·leccionable Un 
segle d’Història de Sant Just en imatges, que fa un recorregut visual pel període històric pel 
nostre municipi des de finals de 1870, data de la fotografia més antiga trobada, fins l’any 1975. 
Es tracta de l’Abans de Sant Just Desvern, una col·lecció produïda per l’editorial Efadós, amb 
la col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
Una comissió formada per santjustencs i santjustenques coneixedors de la història del municipi 
s’ha encarregat d’ampliar la informació i assessorar sobre diversos temes.  
 
Alguns membres d’aquesta comissió són socis o bé han format part de la Junta del CES com 
Jordi Amigó, Pep Quintana, Pere Font, Josefina Modolell i Juli Ochoa, tot remarcant la comple-
xitat per identificar fotografies de masies, així com de diversos actes celebrats a Sant Just: cati-
fes de flors, festa major, tres tombs, etc. 
 
L’1 de desembre es va fer una festa a la sala del Cinquantenari de l’Ateneu en agraïment a les 
150 famílies de Sant Just que van aportar fotografies personals per col·laborar en la difusió de 
fotografies inèdites. 
 
Molts socis del Centre ha participat activament en la elaboració dels fascicles, tan facilitant fo-
tografies familiars com formant part de la Comissió de Savis per tirar endavant el projecte. 
 
Els autors del llibre han estat Pere Font i Grasa per la redacció dels textos, i Teresa Reverter i 
Sala per seleccionar les fotografies, amb aportacions i consell  de Jordi Amigó, director de 
l’Arxiu Municipal. 
 
Institut Sant Just 
 
El 27 d’abril vam rebre una carta de Celsa Nogueira Nuñez, professora de gallec, on ens parla 
del projecte “Galauda”, que va néixer a la Secció de Filologies Gallega i Portuguesa de la Uni-
versitat de Barcelona. 
 
Aquest era un projecte educatiu intercultural que pretén provocar en els adolescents una per-
cepció de la diversitat lingüística i cultural com una necessitat inqüestionable per a les societats 
d’avui dia. 
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L’Institut de Sant Just Desvern té com a corresponents en aquest projecte l’Institut “As Lagoas” 
d’Ourense, i l’Institut de Vedra d’A Coruña, i usualment en cada trobada  es fan mutus obsequis 
relatius a les respectives cultures locals. 
 
Per tot aixó, ens va demanar sengles llibres de temàtica local per poder-los oferir als esmentats 
corresponents quan tingui lloc la propera trobada. 
 
El CES es va complau-re de lliurar-li, a través del vocal Juli Ochoa, dos llibres de temàtica local 
per tal de lliurar-los als seus corresponents en el Projecte Galauda, junt amb una carta.  
 
Generalitat de Catalunya: Secció de Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil 
Memorial Democràtic 
 
El CES segueix la recerca d'informació sobre les persones que varen patir les conseqüències 
de la Guerra Civil, especialment les que varen desaparèixer al front de guerra. 
 
El Centre està recollint les dades personals dels desapareguts de Sant Just durant la Guerra 
Civil, i s’estan confeccionant unes fitxes amb fotografies per fer una exposició. La idea seria 
compaginar la presentació d’aquestes fitxes amb la inauguració de la recuperació del refugi de 
l’Ateneu. 
 
Una altra idea és fer-ho coincidir amb l’aniversari del bombardeig de Sant Just; és a dir, el 8 
d’octubre, perquè sembla que les obres de condicionament d’accés al refugi no estaran enlles-
tides quan estava previst. 
 
Sembla que per a la inauguració del refugi està previst instal·lar una exposició permanent de 
manera fixa als paraments verticals del pati mitjançant uns plafons informatius sobre la història 
del refugi, que pot incloure un plafó amb una fitxa de cada desaparegut. 
 
Configuren aquesta comissió: Jordi Amigó, Concepció Amigó, Roger Cunties, Jordi Cunties, 
Vicenç Duran, Pere Font, Josefina Modolell, Juli Ochoa i Francesc Riera. 
 
En primer lloc es van definir el format de la presentació de la fitxa de cada persona i les parau-
les clau o descriptors que definiran cada apartat de la fitxa. Es van assignar tasques puntuals a 
les persones més adients segons el tema de recerca, com les entrevistes i la recerca de foto-
grafies. 
 
Fins al moment s’han localitzat 60 persones considerades com a víctimes o desapareguts de la 
guerra civil espanyola a Sant Just Desvern. 
 
Per establir els límits de la recerca, s’ha considerat com a víctimes o desapareguts, en relació o 
a conseqüència de la guerra, totes les persones que havien nascut a Sant Just Desvern, les 
que vivien aquí o fins i tot les que eren de pas.  
 
Intercanvis de publicacions amb altres Centres d’Estudis 
 
Durant el curs s'han rebut diverses publicacions d'altres centres d'estudi amb qui mantenim un 
intercanvi. 
 
S’ha acabat la classificació de tot el material, al nou espai de Can Ginestar, per poder posar a 
l’abast dels nostres socis i sòcies les publicacions que conformen el fons bibliogràfic. 
 
Altres 
 
El CES agraeix als socis Josep Sadurní i Lluís Ramban l’aportació dels reculls fotogràfics 
d’actes realitzats pel Centre. 
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13.- CANVI D’ESTATUTS 
 
Amb data 15 de febrer, la consultoria Coopdemà ens informa que abans del 2 d’agost de 2011, 
cal haver adaptat els estatuts de l’entitat a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
Les associacions que no adaptin els estatuts i no inscriguin aquesta adaptació al Registre en el 
termini fixat, perden els beneficis derivats de la publicitat registral i la possibilitat de rebre sub-
vencions per part de l’administració de la Generalitat. 
 
La junta del CES va acordar, a la reunió ordinària del 7 d’abril, sol·licitar la renovació dels esta-
tuts del Centre d’Estudis Santjustencs a la consultoria CoopdeMà. 
 
El 7 de juliol ens diuen que: 
 

 Que s'ha ampliat el termini per adaptar els estatuts i la nova data límit és el 31/12/2012, 
i per tant ara ja no hi ha pressa. 

 Que només han de modificar els estatuts les entitats que no recullin el que diu la nova 
llei. 

 Que si no rebem subvencions de la Generalitat no és tan necessari. 

 Que en general tampoc ho tenim tan malament. 
 
Davant de la pregunta de si realment necessitàvem canviar els estatuts, la resposta va ser que 
s'haurien de fer alguns retocs, i ens van retornar els estatuts antics del CES amb les propostes 
de modificació que creien necessàries, així com la forquilla on ens hem de definir i acotar aque-
lles parts variables que depenent de nosaltres. 
 
Es va fer una reunió extraordinària el dimarts 27 de setembre, perquè cada membre de la junta 
exposes el seu punt de vista, i tot seguit es va consensuar la redacció de cada article. 
 
La secretaria va confeccionar un text on es recollien tots els comentaris i les propostes de tots 
els membres de la junta de forma col·legiada. 
 
Tots els membres de la junta consideren correcta el redactat del text, i la secretaria s’encarrega 
d’enviar aquest esborrany a la consultoria CoopdeMà perquè ens aconselli i ens doni la seva 
opinió des del punt de vista legal. 
 
El nou text refós dels estatuts del CES ha estat supervisat per la consultoria CoopdeMà, la qual 
els ha considerat correctes i coherents. 
 
La junta va prendre l’acord de posar-los a la consideració a l’Assemblea Anual de Socis 2011 
per la seva aprovació i posterior legalització. 
 

Can Ginestar 
Carrer de Carles Mercader, 17 

08960 Sant Just Desvern 
 
 
 

Sant Just Desvern, desembre de 2011 


