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Teniu a les vostres mans la memòria de les activitats de l'entitat corresponents a l'any 2012. 
 
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 Centre 
d'Estudis: recerques, sortides, publicacions, cicles, exposicions, projeccions històriques, etc.. 

 Aprofundir els contactes amb altres Centres d'Estudis d'arreu de Catalunya a través de 
la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, de l’Institut Ramon Muntaner i del Cen-
tre 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 Cen-

tre 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 inicia-

tives comunes de grups de socis i sòcies relacionats amb un tema, els quals generalment, 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 mono-
gràfiques. 

 
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 des-
envolupen socis i sòcies a través dels esmentats grups. Així doncs reiterem la necessitat 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 20 de gener de 2012 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’exercici de 
l’any 2011, amb l’assistència de 42 sòcies i socis que representaven el 22,5 % del total de la massa 
social. 
 
Dintre de l’apartat de Renovació de càrrecs, la Junta va proposar a l'Assemblea l’única candidatura 
presentada, encapçalada per Pere Font, amb la substitució de dos vocals respecte la junta anterior. 
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:  Berta Quintana i Cortès 

 Vocal:   Josefina Modolell i Ribalta 

 Vocal:   Jordi Gironès i Vilardebó 

 Vocal:   Miquel Almela i Casanova 

 Vocal:   Olga Sbert i Pérez 

 Vocal:   Juli Ochoa i González 

 Vocal:   M. Pilar Domínguez i Lázaro  
 
La Junta Directiva ha realitzat les reunions preferentment els primers dijous de mes de l'any 2012 a 
l'espai que l'Ajuntament ens ha destinat a Can Ginestar. 
 
Modificació dels Estatuts 
 
A l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 20 de gener de 2012 al local social de l’entitat, i 
havent complert els requisits per a la vàlida convocatòria, que exigeixen els nostres Estatuts, es va 
prendre el següent acord per unanimitat dels presents: 
 

“Modificar els Estatuts de l’entitat amb l’objectiu d’adaptar-ne el redactat, al marc legal associatiu 
establert per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques.” 
 

Amb aquest objectiu, es va aprovar un nou text refós dels Estatuts, que conté un nou redactat per a 
tots els articles segons els criteris legals. 
 
Els nous estatuts, validats per la Generalitat de Catalunya, es van rebre el 26 de novembre de 2012. 
 
Moviment de socis 

 
El moviment social durant el present any ha estat de 10 altes, 10 baixes voluntàries, i 3 defuncions, 
quedant en aquests moments un cens de 184 socis i sòcies actius. 
 
Cal lamentar la mort dels socis Joana Aparicio Robert, Immaculada Malaret Julià, i Francisco Latorre 
Rio. 
 
Correspondència socis 
 
Durant el mes de maig, el soci Josep Coderch i Arenas ens va remetre varies versions d’un treball, 
sobre el nom de Sant Just, tot aprofitant de la saviesa d'altres, especialment en relació al testament 
de Moció, sobre el qual va preparar una presentació en power point. 

 
Es recorda a tots els socis la importància de tenir una adreça de correu electrònic de contacte per tal 
de rebre de manera ràpida totes les activitats programades o promocionades pel Centre. 
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Per atendre als socis que no disposen d’accés a internet, es distribueix trimestralment una circular 
que recull 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. 
 
Legats i Arxius Patrimonials 
 
La junta està preocupada per l’arxiu del valuós patrimoni documental de les masies del poble, que es 
va aconseguir durant la recerca pel llibre del Mil·lenari, i per aixó s’ha considerat prioritari actuar de la 
següent forma: 
 
1. Posar-ho dintre d’arxivadors de cartó 
2. Ordenar-ho segons el registre d’entrada 
3. Escanejar-ho. 
 
Biblioteca del CES 

 
S’ha actualitzat el llistat dels llibres del fons del CES, s’ha procedit a la numeració de tots els llibres 
amb una etiqueta senzilla per facilitar l’accés a qualsevol llibre de la biblioteca, i una vegada revisada 
la base de dades es penjarà al web del CES. Actualment, tenim una dotació de 594 llibres amb 956 
entrades de capítols. 
 
D’altre banda, s’ha confeccionat un llistat de tots els recursos digitals emmagatzemats al Centre, bà-
sicament CD i DVD, i en un futur es pretén penjar alguns reportatges fotogràfics a internet, concreta-
ment a l’aplicació Picasa. 
 
Cal agrair la gentilesa del soci Lluís Ramban per efectuar la conversió de les cintes de vídeo VHS de 
la biblioteca del Centre a suport digital de manera altruista. 
 
Aparells i equips del CES 
 
El Centre ha comprat un GPS per identificar i processar les coordenades de les activitats itinerants 
del Centre a l’aire lliure. Ara ens cal aprofitar les prestacions de l’aparell adquirint els coneixements 
bàsics sobre la manipulació del mateix per part tots els membres de la junta a més de tots aquells 
associats que ho demanin. 
 
S’ha instal·lat un nou programa informàtic antivirus a l’ordinador del Centre, ja que l’anterior havia 
caducat, i era precís renovar-lo per actualitzar el sistema de defensa quan es connecta a la xarxa. 
 
Degut als continuats problemes d’audició del megàfon que teníem, es va prendre l’acord d’adquirir un 
nou sistema de megafonia per les necessitats del Centre adequat per fer xerrades a l’exterior, el qual 
es va estrenar per la Passejada Literària d’Estiu. 
 
Paral·lelament, la impressora i l’escàner del Centre estaven obsoletes i al límit de la seva vida útil, en 
conseqüència per renovar els equips es va adquirir un nou aparell integrat de millors prestacions, que 
unifica els dos aparells en un de sol fotocopiadora/escàner. 
 
Arxius i fons d’interès 
 

El 20 d’abril, dintre de l’acte de la presentació de la Miscel·lània XVII, Juli Ochoa va esmentar un in-
forme seu sobre alguns elements que podrien ser considerats integrants del patrimoni històric 
col·lectiu dels santjustencs, i que es troben en perill d’anar a parar a mans d’anònims col·leccionistes 
privats. 
 
Quant l’Alcalde va intervenir al parlament de cloenda, va fer especial menció de que recollia el guant 
que havia llançat Juli Ochoa, va manifestar públicament la seva voluntat de recuperar-los, i va donar 
instruccions al Regidor de Cultura per que els recuperi. 
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Alguns d’aquests elements són: 

 Documents de Fulgenci Baños 

 Documentació sobre el tinent coronel Joan Canals i Julià 

 Targeta de racionament emesa a Sant Just durant la guerra civil 

 Fulletó de convocatòria a la Santa Missió de 1943 

 Conjunt de documents dels anys 1940-50-60 
 
El 25 d’abril, a requeriment del Regidor de Cultura, Juli Ochoa presenta a l’Arxiu Municipal una 
sol·licitud general amb l’informe sobre la situació en que es troben determinats elements vinculats al 
patrimoni col·lectiu santjustenc. 
 
Cal especificar que el Centre d’Estudis Santjustencs no li està demanant a l’Ajuntament que li compri 
res, doncs el Centre vol donar a conèixer públicament una situació que es donava i l’Ajuntament va 
engegar d’ofici el procediment oportú. 
 
El 20 de setembre, Juli Ochoa descobreix per internet una oferta de dues carpetes amb més de 500 
documents (escriptures, planells, factures, rebuts, pressupostos, etc.) relatius a la gestió i construcció 
del Casino dels Senyors, sector Casa Siches ó Casino Santjustenc (1924). 
 
La junta del Centre pren l’acord de comprar les dues carpetes, i es planteja fer una exposició de la 
documentació, junt amb els documents del Fulgenci Baños, adquirits per l’Arxiu Municipal, i unes 
cartes de la família Modolell, adquirides per un membre de la família. 
 
Imatge corporativa 
 

  
Aprofitant el XXV aniversari del Centre, es va fer la presentació d’un distintiu corporatiu, amb el logo-
tip de la entitat en negre sobre fons platejat, el qual es va repartir a la massa social del Centre aprofi-
tant l’acte de presentació de la Miscel·lània XVII, i posteriorment a la paradeta de la Diada de Sant 
Jordi.  
 
Audiovisual 
 
Olga Sbert està preparant una presentació audiovisual del Centre amb la finalitat de promocionar 
l’entitat a les activitats de projecció exterior, tot aprofitant el fons digital que disposa el Centre junt 
amb l’aportació del fons digital de Lluís Ramban. 
 
01.- FORMACIÓ 

 
Conferències 
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El 18 d’octubre, davant un auditori de 40 persones, es va presentar el llibre El Gran Casino de la Ra-
bassada pels seus autors Pere Fàbregas i Carlota Giménez a les Golfes de Can Ginestar. 

 
El 21 d'octubre un grup de socis visitaren l'exposició: “El Gran Casino de la Rabassada”, oberta al 
Museu Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. 
 
Mitjançant les explicacions rebudes in situ , els visitants pogueren ampliar dades a les ja facilitades 
en la conferència del dia 18 a les Golfes de Can Ginestar, així com visionar les nombroses imatges 
que la configuren. 
 
Institut Sant Just 
 
La setmana del 11 al 15 de juny els alumnes de l’Institut van participar en un Crèdit de Síntesi, la 
temàtica del qual estava centrada en la Vall de Sant Just. 
 
Juli Ochoa, en representació del Centre, va participar activament en el disseny de les activitats que 
es van du a terme, i a més es va encarregar personalment de la part d’història medieval amb sengles 
xerrades que va impartir a la Penya del Moro i al Molí fariner durant tres dies consecutius. 
 
La Direcció de l’Institut ha sol·licitat la col·laboració del Centre per dissenyar i elaborar un Crèdit de 
Síntesi vinculat amb la història local. 
 
D’altre banda, el Seminari de Socials ha demostrat el seu interès pel dossier de la Guerra del Fran-
cès a Sant Just Desvern, elaborat per Juli Ochoa. 
 
Xerrada de genealogia 
 
El 2 de novembre, Juli Ochoa va compartir els seus coneixements en el camp de la genealogia, atesa 
la seva gran afecció a aquest tema, i va fer una xerrada sobre la genealogia i les tècniques 
d’investigació. 
 
S’estudiaran 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. 
 
02.- PUBLICACIONS DEL CES 
 
Premis de Recerca Jove "Antoni Malaret i Amigó" 2012 
 
Aquesta vuitena convocatòria segueix amb l'objectiu de fomentar la creativitat científica i l'esperit de 
recerca de qualsevol àrea del currículum escolar, així com investigar i millorar el coneixement del 
nostre poble i el seu entorn més proper. 
 
Una vegada tancat el plaç d’inscripció, no es va presentar cap treball per l’àmbit de temàtica local, 
declarant deserta aquesta edició. 
 
El 30 de maig, es van lliurar els premis i Maria Quintana va assistir a l’acte representant al Centre, i 
va recordar als presents que la biblioteca del Centre està a disposició de tots els estudiosos de temà-
tica local. 
 
Actualment, el tractament dels treballs pel sistema docent es una assignatura més, i en aquesta edi-
ció probablement no s’ha fet una difusió suficientment atractiva de la temàtica local. 
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Itineraris: Tot passejant per Sant Just, La guerra del francès 
 

     

 
El 5 de maig va tenir lloc una passejada que recorria l’itinerari on van succeir diferents fets durant la 
guerra del francès dins del terme de Sant Just Desvern, que compren el període de maig de 1808 a 
maig de 1814. 
 
Van assistir a la passejada 30 persones, entre les quals es va repartir un quadern redactat per Juli 
Ochoa, i Olga Sbert va col·laborar en el disseny de la portada i la maquetació del dossier. 
 
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 d'elements museables 
 
S'està seguin la recerca d'elements museables i la confecció de les corresponents fitxes, que es van 
incorporant progressivament, i es poden consultar al web del CES, a l'apartat Museu Virtual. 
 
El Museu Virtual de la web del CES, gestionat per Miquel Almela i Jordi Cunties, va creixent cons-
tantment amb la incorporació de nous materials, i ja disposem de més de 322 fitxes obertes. 
 
03.- EXPOSICIONS 
 
Can Ginestar 
 

 
 
Des del dia 11 de desembre de 2012 i fins el 10 de gener de 2013, és va poder visitar a la sala del 
CIM de can Ginestar, l’exposició de fotografies captades durant els dies 25, 26 i 27 de desembre de 
l’any 1962, de quan la històrica nevada de Nadal va deixar els carrers del poble, comarca i Barcelo-
na, amb un gruix de neu d’entre 60 i 100 centímetres. 
 
Fa poc va fer 50 anys d’aquella nevada de la que una quinzena de santjustencs i santjustenques ja 
ens explicaren com la visqueren durant la Passejada de la Festa Major d’enguany del CES. Cadas-
cuna de les imatges que es poden veure al CIM de can Ginestar va acompanyada d’un resum escrit 
de l’experiència viscuda.  
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Aparadors de Sant Just 
 
Idèntiques fotografies gegants de la nevada van ser col·locades als aparadors d’una dotzena 
d’establiments més o menys pròxims al  lloc on foren capturades, per donar més contrast històric, 
comprovant de passada com han canviat alguns dels indrets urbans. 
 
No cal dir que les botigues i establiments han col·laborat de manera entusiasta facilitant un espai dels 
aparadors per anunciar l’exposició organitzada per l’Arxiu Històric de l’Ajuntament amb el Centre 
d’Estudis Santjustencs.    
 

Adreça foto Imatge Establiment Adreça expositor 

Rambla/Parador pisos Pionsque Bar El Parador Pl. Parador 

Rambla/Parador bar Parador Bar El Parador Pl. Parador 

Rambla/Parador jardins Parador Bar El Parador Pl. Parador 

Rambla/Parador xurreria Campañà Copisteria Copiflash Miquel Reverter, 18 

Bonavista/Creu Bonav. sentit mercat Estanc Vila Bonavista, 55 

Creu/Hostal Vell nens amb ninot Estanc Vila Bonavista, 55 

Bonavista/Mercat voluntari Creu Roja Xavier Villar roba Bonavista, 87 

Bonavista/Badó esquiador Bar La Cantonada Badó, 1 

Dolors Modolell/Freixes grup de veïns i ninot Cafeteria Parc Mil·lenar C/ Mercat-C/Freixes 

Plaça Estudis Vells camió i Palmira Delirium disseny Carles Mercader, 18 

Bonavista/Mercat vista Penya Moro Ajuntament Pl. Verdaguer, 2 

Dolors Modolell/Església dues persones Ajuntament Pl. Verdaguer, 2 

Bonavista/Carles Mercader voltes Can Ginestar Ajuntament Pl. Verdaguer, 2 

Plaça Mn. J. Verdaguer jardins Ajuntament Pl. Verdaguer, 2 

C/ Sadet neu carrer Frankfurt Scorpio Sadet, 45 

Ctra. Reial/Av. Riera riera sentit S. Just Hotel City Park Ctra. Reial, 132 

Ctra. Reial/Cadenes jeep i benzinera Benzinera 3 Santos Ctra. Reial/Cadenes 

Ctra. Reial/Blasco Garay ctra. sentit S. Feliu Promunsa Ctra. Reial, 106 

 
04.- SORTIDES 
 
Del 26 al 28 de maig, un grup de 22 persones va emprendre un viatge per admirar la ciutat i la Mes-
quita de Còrdova, amb la companyia del soci Antoni Fumadó, coneixedor de la ciutat i dels seu pa-
trimoni artístic, que va col·laborar com a guia turístic i va aportar els seus coneixements històrics i 
culturals. 
 
Prèviament al viatge es va fer una reunió de la sortida cultural a Còrdova, on el Sr. Fumadó va fer 
una dissertació de la Mesquita, ja que durant la visita no es podia fer soroll i no es permetia fer una 
xerrada a l’interior. 
 
La sortida cultural, coordinada per Maria Quintana, va ser un èxit, i tots els assistents van manifestar 
que estaven molt contents pel resultat del viatge, doncs les dates van coincidir amb l’explosió floral i 
cromàtica dels testos i els últims dies de les festes locals. 
 
Per l’any 2013 les propostes són: L’Alguer (Sardenya), Ruta dels castells càtars (sud de França). 
 
05.- PROJECCIÓ EXTERIOR 
 
Dia Mundial de la Poesia 
 
El 21 de març es va celebrar el Dia Mundial de la Poesia amb un recital poètic que s’havia de desen-
volupar a la Plaça de l’Església, però degut a les previsions meteorològiques, l’acte es va desplaçar a 
la sala del Cinquantenari de l’Ateneu. 
 
La jornada va ser un èxit, especialment per part de les 90 persones del públic que va reaccionar de 
manera esplèndida malgrat l'urgent canvi d'ubicació i un temps meteorològic que no convidava preci-
sament a sortir de casa. 
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Poques hores després d'acabar l'acte cultural, un dels assistents, el soci Joan Guiu i Torras, inspirat 
per l'allau de versos, va crear el poema: "El somriure dels Déus", que va tenir la delicadesa d'enviar-
lo al Centre, i del qual en fem difusió. 
 
 

Des de molt antic vençuts, 
amb el rostre revoltat, 
batuts i foragitats, 
entrem a casa nostra 
embolcallats en el silenci. 
A l'endemà, 
triem una capsa d'estels 
i l'estenem sobre el sol, 
per protegir-lo. 

 

Festes de Sant Jordi 
 

 
 
El Centre va ser de nou present a la Diada de Sant Jordi a Sant Just, que en aquesta ocasió es va 
celebrar el 22 d'abril. La paradeta del Centre va ser un èxit d’assistència de socis i de públic en un 
dia fred però assolellat, on es van repartir nombrosos exemplars de la Miscel·lània XVII als socis que 
no varen poder assistir a la seva presentació. 
 
Varem rebre moltes visites, es van repartit 60 llibres de la Miscel·lània XVII i el pin commemoratiu a 
socis i sòcies i, a més, es van vendre 30 llibres, un fet que hauríem de qualificar d'excepcional, en 
comparació a les anteriors edicions i malgrat la crisi. 
 
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, bibli-
oteques de ciutats on la presència catalana és important, així com biblioteques reconegudes interna-
cionalment. 
 
Aquest any, la junta va acordar enviar un llibre a Europa i un altre a Amèrica, i es va decidir el casal 
català de Berlín i la Biblioteca Pública de Sant Francisco. La junta també va considerar que la Mis-
cel·lània XVI, amb un article que fa referència a les sardanes, era el més representatiu per enviar a 
l’estranger. 
 
La presidenta del casal català de Berlín, Laie Ayza, ens va donar les gràcies i va aprofitar per comen-
tar-nos que el seu casal organitzava la 6ª edició dels Jocs Forals, i que potser algú des de Sant Just 
tindria ganes de participar-hi. 
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No era necessari ser soci per participar-hi, ni tant sols viure a Berlín, només es necessitava motivació 
per escriure una narració curta o una poesia en català. 
 
Ramon Jané i  Vidal, veí de Sant Just, es va assabentar d’aquesta convocatòria i es va interessar i 
participar a la VI edició dels Jocs Florals del Casal Català de Berlín. 
 
El 21 d'abril es van donar a conèixer els guanyadors del certamen, i el 22 d'abril el Casal Català de 
Berlín va comunicar a Ramon Jané i Vidal que la seva obra En trànsit havia estat guanyadora en la 
categoria "Jocs Florals" narració curta. 
 
D’altre banda, Angelina Llongueras, actriu catalana resident a Sant Francisco, després de comentar 
que el casal català no disposa de seu social, ens facilita el contacte de la biblioteca pública de Sant 
Francisco (Estats Units). 
 
Yemila Alvarez, gestora del programa internacional de la Biblioteca Pública de Sant Francisco, ens 
va donar les gràcies per la donació d’un llibre sobre la cultura santjustenca i catalana. 
 
Aquesta activitat es va posar en coneixement dels responsables de la CCEPC, Francesc Viso, i de 
l’IRMU, Josep Santesmases, per si consideraven convenient impulsar o proposar aquesta iniciat iva a 
la resta de centres d’estudis. 
 
Passejada literària d’estiu – Festa Major 2012 
 

      
 
El 3 d’agost es va celebrar la Passejada literària d’estiu, i el tema d’aquest any va fer referència a 
fotos de neu pels carrers de Sant Just, coincidint amb el 50è aniversari de la gran nevada de Nadal 
de 1962. 
 
Es va constituir un equip de treball per buscar les fotografies més significatives, planificar un itinerari 
o circuit, assignar cada foto o carrer a una persona. A la selecció de fotografies es va prioritzar mate-
rial inèdit que no hagués sortit a l’Abans. 
 
El Centre pretén integrar el potencial de tots els veïns amb coneixements literaris, i aprofitar la seva 
vàlua tot convidant-los a participar a la Passejada, per enfortir el prestigi i el desenvolupament del 
Centre i de Sant Just Desvern. 
 

La Passejada Literària organitzada pel Centre d'Estudis va recordar experiències personals 
de la gran nevada de Nadal de 1962, amb una selecció d'imatges de l'ABANS i alguna d'inè-
dita. Hi van assistir 180 santjustencs. 
 
La idea va ser fer fotografies gegants amb escenaris del poble coberts per la gran nevada del Nadal 
de 1962, tot avançant la commemoració del cinquantenari. 
 
Als autors dels textos se'ls va oferir una de les imatges sobre la qual havien d'escriure contestant a la 
pregunta: "Com vaig viure aquella nevada històrica?" (autors grans) o bé: "Què m'han explicat d'a-
quella nevada històrica?" (autors joves). 
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La passejada va acabar a can Ginestar amb la degustació d’un petit refrigeri i el passi d’un reportatge 
fotogràfic de les fotografies a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica. 
 
Les parades i els lectors de la passejada literària de la Festa Major 2012 va ser la següent: 

 

Parada Adreça Pàgina 
ABANS 

Lectura 

01 Rambla/Parador 786 Francesc Blasco 
02 Rambla/Parador 785 Josep Mauri 
03 Rambla/Parador 784 Josep Quintana 
04 Rambla/Parador 785 Claustre Cardona 
05 Rambla/Parador 787 Maria Quintana 
06 Bonavista/Creu 794 Jaume Cartró 
07 Bonavista/Creu 792 Ramon Jané 
08 Creu/Hostal Vell 793 Vicenç Mascarell 
09 Bonavista/Mercat 791 Manuel Caparrós 
10 Bonavista/Mercat 782 Juli Ochoa 
11 Bonavista/Badó 49 Pere A. Pruna 
12 Dolors Modolell/Freixes M. Reina Judith Cobeña 
13 Dolors Modolell/Església 747 Núria Jiménez 
14 Bonavista/Carles Mercader 788 Jordi Amigó 
15 Plaça Estudis Vells 792 Palmira Badell 
16 Plaça Mn. J. Verdaguer 790 Pere Font 

 
Diada Nacional de Catalunya 

 

 
 
Novament ens varem sumar a l'ofrena floral de l'11 de setembre amb motiu de la Diada Nacional de 
Catalunya. 
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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. 
 
El 30 de setembre, es va fer la presentació de la masia de can Baró complementada amb una visita 
guiada per l’arquitecte del Consorci del Parc de Collserola autor de la restauració, on a més de recór-
rer la masia s’aportaran dades històriques. 
 
El Centre d'Estudis ha col·laborat amb l'Ajuntament de Sant Just i l'Arxiu Municipal en les Jornades 
Europees de Patrimoni, que en el conjunt del país ha coordinat l'Institut Ramon Muntaner. Al costat 
de les masies de can Carbonell i can Baró es van tractar diferents aspectes històrics i arquitectònics; 
de manera especial en aquesta última recentment rehabilitada pel Consorci del Parc de Collserola i 
propietat de l'Ajuntament. 
 
Una setantena de persones seguiren l'itinerari, amb explicacions dels socis del CES: Joaquim Car-
bonell que va fer una breu explicació de la masia de can Carbonell, Daniel Cardona que va explicar la 
creació de l'Itinerari de la Natura al costat de l'accés al túnel de la canonada d'aigües Ter-Llobregat, 
que la SEAS impulsà durant els anys 70s i primers 80s. 
 
A mig camí, el responsable de l'Arxiu, Jordi Amigó, junt amb Daniel Cardona, van fer una breu expli-
cació de la masia de Can Fatjó. 
 
Joc Calvern 

 
El 20 d'octubre es va celebrar el concurs del CORRELLENGUA 2012, que enguany estava dedicat a 
la memòria d'en Lluís Ma. Xirinachs. 
 
El Centre va col·laborar amb 15 preguntes locals de Sant Just Desvern. En aquesta ocasió el Centre 
no va participar com a entitat concursant, ja que estan apuntades moltes entitats. 
 
Maria Quintana va representar al Centre i va fer el lliurament de diversos exemplars de les Mis-
cel·lànies als premiats. 
 
Butlletí Municipal 
 

El Butlletí Municipal nº 251, de octubre-novembre 2012, a la pàgina 2 l’apartat “Apunts d’història i 
patrimoni” va ser dedicat als “25 anys del llibre que va suposar la creació del Centre d’Estudis”, i la 
pàgina 14 va recullir una entrevista al president del Centre amb el títol “El Centre d’Estudis Santjus-
tencs porta 25 anys custodiant i explorant la memòria històrica local”. 
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Festes de Tardor 
 

   
 

 
Una vintena de dones, majoritàriament sòcies del Centre d'Estudis Santjustencs i de l'Associació de 
la Gent Gran, participaren en la Mostra de Fulles de Tardor que es presentà al Mil·lenari el 27 d'octu-
bre. Fulles dolces i salades, de recepta lliure amb un element comú: format dels coneguts plata-
ners…semblant a l'emblema de la bandera del Canadà. 
 
La iniciativa s'emmarca en la idea del CES d'animar els pastissers locals que creïn una pasta típica 
del poble, suggeriment que malgrat els contactes mantinguts ha tingut resposta negativa dels profes-
sionals. D'ací rau la iniciativa d'aquest animat grup de senyores disposades a demostrar les seves 
habilitats pastisseres. 
 
Unes quaranta persones pogueren degustar els gustosos pastissos, comprar-ne i oferir la voluntat 
pecuniària en favor de l'associació de lluita contra l' Alzheimer. Els presents es van comprometre per 
una segona edició per a l'any vinent durant les Festes de Tardor. 
 
M. Rosa Giner i Quiñonero, presidenta de l’Associació de familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat 
(AFA), ens agraeix la recapta feta amb motiu de les “Galetes de tardor”, que va pujar a 187 €. 
 
El 28 d’octubre, com cada any el nostre Centre d'Estudis va participar, amb una mostra dels nostres 
llibres, al Sant Just al Carrer. 
 
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. 
 
Vetllada Poèticoliteraria d’Hivern 2012 
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El 22 de desembre es va celebrar una nova edició de la ja tradicional Vetllada Poèticoliterària que per 
les festes de Nadal organitza el Centre d’Estudis Santjustencs a la Sala del Cinquantenari, amable-
ment cedida per la junta de l’Ateneu. 
 
Es va portar a terme una acurada selecció de textos de quatre dels més coneguts i admirats poetes 
catalans: Joan Oliver (“Pere Quart”), Pere Calders, J.V. Foix i Josep Carner. Son diversitat d’estils 
que inclouen des del noucentisme i el modernisme, al realisme. 
 
Com sol ésser costum, no va faltar l’entusiasta col·laboració dels coneguts rapsodes que any rere 
any interpreten joies literàries de la nostra cultura, gràcies a la coordinació de Maria Quintana. 
 
Els cinquanta-cinc assistents van rebre el llibret amb els textos íntegres de les peces seleccionades 
per Maria Quintana, coordinadora de la vetllada. 
 
Un vegada conclòs el recital, els presents van brindar per les festes nadalenques degustant unes 
delicades restolines, enguany especialment generoses amb motiu del final de la celebració del 25è 
aniversari del Centre d’Estudis Santjustencs. 
 
Per aconseguir un acte més íntim i pròxim als assistents, no es va fer servir l’escenari sinó precisa-
ment l’espai lliure entre aquest i la primera fila de cadires. 
 
Els rapsodes que van formar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Dolors Cardona, Judith Cobeña, 
Marta Ferrusola, Anna González, Alba Milà, Júlia Nevado, Berta Quintana, Maria Quintana, Leonci 
Canals, Pere Font, Juli Ochoa, Pere Olivé, i Pep Quintana. 
 
Ràdio Desvern 
 

 
 

El Centre té un espai propi tots els dilluns de 12 a 12.15 h a Ràdio Desvern conduït per la vicepresi-
denta Maria Quintana. 
 
Vall de Verç 

 
La Vall de Verç presenta mensualment una secció titulada “Després de l’Abans”, on s’explican tot 
tipus de notícies i fets relacionats amb Sant Just. Ja portem tretze històries signades per diversos 
socis del CES. 
 
La secció "Ara fa 25 anys" està a càrrec del Centre d'Estudis Santjustencs i se signa com una 
col·laboració del CES. 
 
Web del CES 
 
Dintre de la web del Centre cal senyalar l’apartat Què fem?, on podem trobar una relació de totes les 
activitats que fem de manera ordinària i les que volíem fer específicament durant l’any 2012. 
 
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, gestionat per Jordi Gironès, 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. 
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Us recordem que el CES disposa d’una adreça de correu electrònic, que permet una comunicació 
directa amb l’entitat, i d’una pàgina a Internet on trobar totes les nostres activitats, publicacions, mu-
seu virtual i notes d’interès  
 
centredestudis@santjust.org  
 
http://santjust.org/centredestudis  
 
06.- RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
Nomenclatura Centre Cívic o Cultural 
 
El 27 d’abril, l’Ajuntament va endagar un procés participatiu per buscar una denominació al nou equi-
pament del carrer Montserrat. 
 
Les entitats que s’ubicaran a l’antiga escola Montserrat van tenir l’oportunitat de proposar un nom, i la 
ciutadania es va encarregar, mitjançant les urnes i les noves tecnologies, d’escollir la millor denomi-
nació. 
 
El Gabinet de l’Alcaldia va sol·licitar la participació del Centre, junt amb altres entitats locals més, en 
la proposta de denominació del nou ús municipal de l’antiga escola Montserrat. 
 
Les úniques condicions de partida eren: dos opcions, que fos un nom femení, i que no estiguis ja 
present en el nomenclàtor dels carrers de la població. 
 
Van sorgir diversos noms relacionats amb elements florals i també d'escriptores catalanes de gran 
relleu, fins que Olga Sbert va suggerir un nom que certament fou aprovat per unanimitat: LA CAM-
PANA. 
 
LA CAMPANA representa l'escut oficial santjustenc que apareix com emblema a la major part d'enti-
tats culturals, cíviques i esportives del poble. 
 
Malgrat recordar que calia proposar a l'Ajuntament un segon nom, la junta va considerar que amb el 
de LA CAMPANA n'era suficient. 
 
En comentar el perquè de la unanimitat, la junta va ressaltar que al marge del simbolisme, de fet LA 
CAMPANA encara no dóna nom a cap edifici oficial, centre cívic ni col·legi. 
 
També denota fortalesa, acció, tremp, efecte sonor de reclam i crida els ciutadans a l'hora d'implicar-
se envers les propostes formatives i d'educació per adults, entre d'altres, que el nou equipament ofe-
rirà a tota la comunitat. 
 
El 31 d’agost es va fer públic el resultat del procés participatiu, i el resultat va ser que el nom de Les 
Escoles es el que va agradar més per a l’edifici de l’antiga escola Montserrat. 

 
Les Escoles va ser el nom proposat per l’Arxiu Històric Municipal perquè, des de la seva fundació, 
l’any 1923, aquest edifici ha estat destinat a la formació i ha acollit diferents escoles: les Escoles de 
l’Ateneu, el Grup Escolar Municipal, les Escoles Nacionals i l’Escola Montserrat. 
 
Regidoria de Cultura 
 
El 26 de març, representants del Centre van assistir al Consell de Cultura, on es va posar de mani-
fest que les entitats tindrien una retallada del 12 % de la subvenció rebuda el 2011. 
 
El Regidor de Cultura va fer una valoració molt positiva de les activitats organitzades per dues o més 
entitats, com la Creu del Pedró i el Dia de la Poesia, ambdues amb la participació del Centre. 
 

mailto:centredestudis@santjust.org
http://santjust.org/centredestudis
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El 21 de maig, es va celebrar una reunió a l’ajuntament amb la proposta que el Centre participi en la 
publicació d’una Miscel·lània monogràfica sobre les dones de Sant Just (50 dones), de les quals ja 
tenen 34 entrevistes. 
 
El Centre ha de fer front a un volum de feina important, i cal buscar la complicitat de tots els socis del 
Centre, així com simpatitzants o veïns del poble. Es va enviar una circular informativa a tots els socis 
del Centre explicant els detalls dels treballs que tenim en cartera perquè cada persona valori en quin 
àmbit pot encaixar els seus coneixements i la seva disponibilitat. També es va penjar aquesta infor-
mació a la web del Centre. 
 
El 18 de juny es va celebrar una reunió del Consell de Cultura on ens van explicar la creació d’un 
bloc sobre el patrimoni cultural de Sant Just Desvern a la web: http://desverncultura.wordpress.com/ 
 
El 19 de desembre es va celebrar una altra reunió del Consell de Cultura, on es va comentar que les 
subvencions del 2013 serien sensiblement inferiors a les del 2012. 
 
Can Ginestar 
 
El 2 de febrer, la Regidoria de Cultura reconeix que la peça de pedra col·locada en el portal 
d’entrada, i el paviment de lloses de pedra que envolta la masia Can Ginestar ha suportat, d’ençà de 
la retirada de l’estora que l’havia cobert durant anys, el pas dels milers de persones usuàries de la 
Casa de Cultura, que ha accelerat l’erosió de la part superior i ha posat en perill les inscripcions 
d’època que hi estan esculpides. 
 
Es per aquest motiu, i atenent la nostre petició, que es va plantejar a l’Àrea d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament el possible trasllat de la llosa a un indret on pogués quedar protegida del pas de les per-
sones. Es van obrir dues possibilitats: situar la llosa a l’interior de la masia sobre d’un pedestal i a un 
lloc adient on també fos visible, o situar-la en un indret del jardí on no fos trepitjada per ningú. 
 
Davant d’aquestes possibilitats, i per tal de que la llosa no patis més erosió mentre es cerca i es de-
cideix quin era el millor lloc, es va acordar situar temporalment una nova estora damunt de la llosa. 
 
Aquesta situació es paral·lela a les reunions i converses que des de l’Àrea de Serveis a la Persona 
han iniciat amb l’actual empresa concessionària de la masia i els responsables municipals del man-
teniment del jardí i la terrassa, per tractar de trobar entre tots un emplaçament que millori l’actual, i 
que permeti a la vegada, veure les inscripcions. 
 
07.- ACTIVITATS DIVERSES 
 
La Creu del Pedró 

 

    
 
 
El 4 de març es va celebrar l’acte d’inauguració institucional de la nova ubicació de la Creu del Pedró, 
la nova benedicció de la Creu per part de Mn. Rius, i una ballada de sardanes convocada per 
l’Agrupació Sardanista de Sant Just. 

http://desverncultura.wordpress.com/
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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 va repetir el mateix programa, al mateix lloc i amb la mateixa cobla, La Princi-
pal 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, va aconseguir la cobla Principal 
del Llobregat (la mateixa que va fer la ballada de l'any 1955), per repetir l'esdeveniment. Es van tocar 
les mateixes 6 sardanes de 10 tirades (mateixos títols). 
 
Mn. Joaquim Rius ens agraeix tota la informació sobre la Creu de Pedró, i li sembla bé el nou empla-
çament que s'ha determinat i si, a més, es fa una remembrança especial entorn de l'esmentada 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 cultura en 
les que es constaten les arrels cristianes del nostre poble. 
 

La ballada de sardanes a La Creu del Pedró fou un rotund èxit; amb assistència d'uns 200 veïns i 
veïnes. En el moment àlgid s'arribaren a formar sis rotllanes. 
 
Es feren breus parlaments del president del CES, de la presidenta de l'Agrupació Sardanista, del rec-
tor de la parròquia, i de l'alcalde, el qual va esmentar el fet positiu que La Creu del Pedró hagi tornat 
a un lloc on és més visible i corregint el lamentable trasllat d'ara fa quatre anys a un racó del mirador 
del Parc Canigó. 
 
Complementant l’acte, la colla dels nascuts l'any 1955 va "sucar" la matinal amb porrons de vi bo,  
coca i galetes. El CES es congratula d'haver col·laborat en donar a conèixer aquell desgavell històric 
instal·lant la Creu en un lloc marginal i lluny del carrer que li dona nom. 
 
L'acte obria el 25è aniversari de la nostra entitat. La actuació de la cobla La Principal del Llobregat, 
impecable, repetint les mateixes sardanes del programa de juliol de 1955 i en el mateix indret. 
 
El Centre va col·laborar amb la organització de l’acte i va fer una aportació econòmica per sufragar 
part de la contractació de la cobla, que va gestionar l’Agrupació Sardanista. 
 
XXV aniversari del CES 2012 
 

 
 
El 6 de juliol es va celebrar el sopar del 25è aniversari de la fundació de l'entitat a l'Hotel NH Porta 
Barcelona de Sant Just Desvern amb 66 assistents. Durant el sopar es va retre homenatge als socis 
fundadors en actiu lliurant-los una peça commemorativa, i es va fer una subhasta de fotos gegants de 
la Passejada Literària de la Festa Major 2011 lliurant la xifra recaptada a Càritas Parroquial. 
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Carme Malaret va elaborar una peça commemorativa basada en l’article d’Olga Sbert a la Mis-
cel·lània XVII titulat “Recerca i orientacions sobre l’etimologia del topònim de Sant Just Desvern”. 
 
La Carme considera que dintre de l’estudi les lletres predominants al llarg del temps son la lletra “E” i 
la lletra “R”, i per tant representarà aquestes dues lletres sobre una fulla de paper de fang de 15x16 
cm., sobre una rajola de 20x20 cm., i amb un marc de fusta de 23x23 cm. 
 
Els socis fundadors actius són: Joaquim Carbonell i Calders, Daniel Cardona i Pera, Juli Ochoa i 
González, Núria Rajadell i Puiggròs, Francesc Riera i Prenafeta; i com a soci president actiu Josep 
Quintana i Cortès. 
 
La recaptació de la subhasta va ser de 435 €., que es van lliurar en efectiu allí mateix, a Mn. Joaquim 
Rius, en benefici de Càrites de la Parròquia de Sant Just Desvern. El rector ho agraí a la junta del 
CES i al gest altruista dels comensals. 
 
Flama del Canigó 

 

   
 
 
Amb motiu del 25è aniversari de l'entitat, l'Ajuntament va acordar que fos un representant del CES 
qui llegís la proclama per la llengua durant l'encesa de la foguera de Sant Joan al parc del Canigó del 
nostre poble. 
 
L'acte de la Flama del Canigó als jardins del Canigó, on la vicepresidenta Maria Quintana va llegir el 
manifest d’Òmnium Cultural consensuat per tot Catalunya, va ser un èxit amb la presència de 100 
persones. 
 
Adhesions 
 
El Centre s’ha adherit a PreservCat, entitat que reuneix el conjunt de plataformes i entitats que lluiten 

per la defensa dels recursos naturals, patrimoni i cultura catalanes, i promocionada pel Centre d'Es-
tudis Comarcals del Baix Llobregat. 
 
A proposta de l'Assemblea Nacional Catalana, el Centre d’Estudis Santjustencs recolza la proposta 
de que l’ Ajuntament de Sant Just Desvern s'afegeixi a l' entitat Municipis per la Independència. 
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08.- COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA CATALANA 
 
 

 
 
 
Assemblea 2012 
 
La celebració de la XIX Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Centres d'Estudis de 
Parla Catalana 2011 va tenir lloc al Centre de Lectura de Reus el 25 de febrer. Vicenç Duran va re-
presentar al Centre. 
 
El nombre de centres d'estudis assistents va ser de 37 (n’hi ha 113), dels quals van assistir 76 repre-
sentants en total, vinguts de totes les terres de parla catalana. 
 
Entre els temes que es van tractar cal remarcar: 

 

 La creació d’un carnet pels associats als centres d’estudis dels territoris de parla catalana, on 
serà precís facilitar el nom, cognoms i DNI dels socis per la seva tramitació 

 El projecte “Arxiu de la Memòria Personal” www.memoriapersonal.eu  
 
XX aniversari 
 
El 6 de juny, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana va fer els seus primers 20 anys, 
i van voler compartir amb l’acte amb representats de tots els centre d’estudis aquest aniversari amb 
un senzill acte. 
 
L’acte es va celebrar el 22 de juny a la sala d’actes del Palau Marc, seu del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, i va comptar amb la intervenció de l’Hble. Conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell. Pere Font va representar al Centre. 
 
Es va projectar un audiovisual que recullia, de forma sintètica, el camí d’aquests 20 anys i hi van in-
corpora alguns fragments de les entrevistes realitzades durant l’últim Recercat a membres dels cen-
tres d’estudis. 
 
09.- CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
Assemblea 2012 
 
El 27 de gener, Pere Font i Juli Ochoa van assistir a l’Assemblea que es va celebrar a la Casa dels 
Ous (al costat de l’estació). El president Carles Riba i Mª Antònia Maurel van informar que al 2011 
van realitzar 40 activitats. Van assistir-hi 32 persones. 
 
 
 
 

http://www.memoriapersonal.eu/
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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 2012 a Tarragona 
 
El 12 i 13 de maig es va celebrar la VIII edició del Recercat al Palau de Congressos Tarragona, però 
per imponderables d’última hora no va ser possible l’assistència de cap membre de la Junta. 
 
El proper Recercat 2013 es celebrarà a Ripoll, i s’està treballant en la presentació d’un d’audiovisual 
produït pels centres d’estudis o bé realitzats amb la seva col·laboració. 
 
CBUC 
 
Us recordem que l'Institut Ramon Muntaner ha posat en contacte els Centres d'Estudis amb el Con-
sorci 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 20 d’abril va tenir lloc la presentació de la XVII Miscel·lània d’Estudis Santjustencs a la Sala del 
Cinquantenari de l’Ateneu de Sant Just Desvern, amb l'assistència de 130 santjustencs. 
 
L'acte fou presidit per l'Alcalde, Josep Perpinyà, el regidor de Cultura, Sergí Seguí, el President del 
Centre, Pere Font, i pels autors: Andrea Fité, Olga Sbert, Josep Quintana i Juli Ochoa . 
 
Va ser una vetllada entranyable, senzilla i, alhora, plena de sentiment santjustenc, posat de manifest 
en les magnífiques presentacions dels autors/autores, als quals cal agrair l'esforç i la generositat pel 
treball ben fet. 
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La Miscel·lània XVII està integrada pels capítols següents: 
 

 La creu del Pedró, de Juli Ochoa 

 El sanatori, de Josep Quintana 

 Etimologia de Sant Just Desvern, d’Olga Sbert 

 Els santjustencs i la primera guerra carlina, de Juli Ochoa 

 Can Mèlich 1704-2008, d’Andrea Fitè i Gelabert 
 
A la introducció de la Miscel·lània XVII, es fa una breu pinzellada sobre la història d'aquests 25 anys i 
una petita relació dels fets importants, ja que amb aquest nou volum s'arriba als 60 articles publicats 
des de l'any 1989 a les 17 Miscel·lànies i coincideix amb els 25 anys de l'entitat. 
 
S’està treballant perquè la Miscel·lània XVIII estigui formada pels capítols següents: 
 

o Els estucs, de Ramon Campreciós 
o Història dels Tudó, de Maria del Coral Torra 
o Rellotges de sol, de Miquel Almela i Jordi Cunties 
o El bombardeig de Sant Just, de Juli Ochoa 

 
Dintre de la política de promoció del CES, cal treure l’entitat al carrer com a tècnica de promoció 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. 
 
Totes les nostres publicacions es poden adquirir als següents llocs: 
 

 Estanc Vila, carrer Bonavista nº 55 

 Llibreria Ressenya, carrer de la Creu nº 54 

 Papereria l’Escrivà, carrer Salvador Espriu nº 1 B local 4 

 Llibreria Alemana Colibrí, carrer Major nº 8 

 
12.- CERCLE D’ENTITATS I DOCUMENTACIÓ DIVERSA 

 

 
 
El 29 de maig, membres del Centre d'Estudis, grup dels castells, van visitar el castell de Solivella 
(Conca de Barberà) on van ser molt ben rebuts per l'alcalde Enric Capdevila que els va fer de guia. A 
la imatge els companys Cunties, Gironès i Almela firmant en nom del Centre d'Estudis en el llibre de 
visites de l'Ajuntament de Solivella . 
 
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 comissió està formada per: Jordi Amigó, Concepció Amigó, Roger Cunties, Jordi Cunties, Vicenç 
Duran, Pere Font, Josefina Modolell, Juli Ochoa i Francesc Riera. 
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Vicenç Duran i Jordi Amigó es van posar en contacte amb Juli Cuéllar Gisbert, responsable dels 
Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra Civil i el franquisme, Subdirecció General de Memòria 
i Pau, Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya. 
 
De forma ordinària, cada any elaboren una placa on s’inscriuen els noms de les persones del Cens 
que va morir a la batalla de l’Ebre, a un indret ubicat a Camposines, i si li féiem arribar un llistat dels 
morts a l’Ebre, segons la nostre recerca, els posarien a la placa de l’any que be, si disposen de re-
cursos, convidant a l’acte només als familiars. 
 
El 25 d’octubre, Vicenç Duran va inscriure pel Memorial Camposines als santjustencs: Vicenç Bache-
ro Castells, Joaquim Piquet Roig, Josep Poll Blay, Josep Poll Obiols, i Joan Tubella Fajardo. D’altre 
banda Francesc Mitjans Esteve ja l’havia inscrit la seva neboda. 
 
El 22 de novembre, Vicenç Duran i Jordi Amigó va entrevistar-se amb Jordi Oliva Llorens, que es 
l’historiador encarregat del banc de dades del Cost humà de la guerra civil a Catalunya, que depèn 
del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, per ampliar la informació disponible. 
 
Geganters 
 
El Centre ha col·laborat a l’exposició dels Geganters al CIM, tot preparant el redactat del text als 14 
cartells de l’exposició “Cartells de les Trobades Geganteres” durant el més d’agost. 
 
Assemblea Nacional Catalana 
 
El 23 de juny el Centre s’adheria, com la gran majoria de les entitats i associacions del poble, a l’acte 
popular per col·locar una senyera catalana a dalt de la Penya del Moro de forma permanent per vista 
des del nostre municipi. Aquest acte compta amb el suport de diverses entitats del nostre poble i la 
participació de persones a títol individual. 
 
La primera senyera va ser penjada el 23 de juny i furtada el 6 de juliol, la segona va ser penjada el 5 
d’agost i furtada el 22 d’agost. El 8 de setembre es tornar a penjar la senyera a la Penya del Moro 
perquè pogués onejar per la Diada, i encara dura. 
 
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 inter-
canvi. 
 
Altres 
 
El CES agraeix al soci Lluís Ramban l’aportació dels reculls fotogràfics d’actes realitzats pel Centre. 
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