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Continuïtat a la recerca històrica local 
 
 

Ens presentem per deixar constància de la feina feta. El 2013 hem donat continuïtat a les activitats previstes 
de recerca històrica i cultural de Sant Just Desvern. 
 
Agraïm la resposta associativa seguida amb creixent interès i participació. Llegint aquesta memòria, queda 
palès l’esforç que les companyes i companys de la junta directiva i dels grups de treball específic, que han 
ajuntat sinergies per dur a terme conferències, trobades, línies d’investigació i iniciatives, que tenen com a 
protagonistes la gent i els fets del poble; en el context de les inquietuds culturals i socials de Catalunya. 
 
En la mesura de les nostres possibilitats, aquest 2014 ha de ser de consolidació de moltes iniciatives, així com 
del conjunt dels objectius programats. 
 
Un any més, ens complau enviar una forta abraçada a les entitats públiques i privades del poble amb les que 
mantenim fraternal col·laboració. Gràcies a tothom. 

 
 

Pere Font i Grasa 
president del CES 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
 
 
GESTIÓ 

 
 

 

El 18 de gener de 2013 es va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària corresponent a l’exercici de l’any 
2012, amb l’assistència de 42 sòcies i socis que 
representaven el 23,2 % del total. 
 
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 

Tresorera Berta Quintana i Cortès 

Vocal Miquel Almela i Casanova 

Vocal M. Pilar Domínguez i Lázaro 

Vocal Josefina Modolell i Ribalta 

Vocal Juli Ochoa i González 

Vocal Olga Sbert i Pérez 

 
 
La Junta ha realitzat les reunions, preferentment els primers dijous de cada mes de l'any 2013, a l'estatge 
social ubicat a la segona planta de la Casa de Cultura Can Ginestar. 
 
 
El moviment social d'enguany ha estat de 12 altes, 5 
baixes voluntàries, i 2 defuncions, quedant un cens de 
188 sòcies i socis actius. 
 
Durant aquest any cal lamentar la mort dels socis 
Antoni Cubells i Hernàndez, extresorer del CES, i 
Jaume Gelabert i Torné. 
 
 

 

 

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 CES. 
 
Trimestralment es distribueix una circular que recull 
totes les activitats previstes per als propers mesos, la 
qual s’envia per correu postal al domicili dels socis 
que no disposen de correu electrònic. 
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S’ha actualitzat el llistat dels llibres del fons del CES, i 
s’ha procedit a la numeració de tots els llibres amb 
una etiqueta senzilla per facilitar l’accés a qualsevol 
llibre de la biblioteca. 
 
Actualment, tenim una dotació de 615 llibres amb 987 
entrades de capítols. 
 
 

 

 

 
El 14 de maig, es va prendre l'acord de comprar una 
nova carpa, amb peus d'aigua que consoliden el 
suport de les potes, per muntar les parades del CES 
al carrer. 
 
 

Olga Sbert va preparar pel CES una presentació 
audiovisual amb la finalitat de promocionar l’entitat a 
les activitats de projecció exterior, tot aprofitant el fons 
digital propi junt amb l’aportació del fons digital del 
soci Lluís Ramban. 
 
El vídeo conté la trajectòria històrica de la nostra 
entitat i es va exhibir públicament per primera vegada 
al Recercat de Ripoll 2013. 
 
 

 

 

El resultat del DVD és perfecte, doncs la feina ben feta de l'Olga Sbert, i les veus timbrades i harmonioses de 
la Maria Quintana i en Pep Quintana, arrodoneixen un treball que és professionalment excel·lent. 
 
El vídeo està penjat a Youtube, a la web, i a la pàgina facebook del CES. 
 
 

 

S'està seguint la recerca d'elements museables i la 
confecció de les corresponents fitxes, que es van 
incorporant progressivament. Ees poden consultar al 
web del CES, apartat Museu Virtual. 
 
El Museu Virtual de la web del CES, gestionat per 
Miquel Almela i Jordi Cunties, va creixent 
constantment amb la incorporació de nous materials, 
i ja disposem de més de 415 fitxes obertes, entre les 
quals hi han 30 rellotges de sol. 
 
 

Les últimes incorporacions son 15 fitxes noves sobre d'eines de minaire i mobles de Can Ginestar. Ben aviat 
s'obrirà un nou apartat dedicat a les diferents plaques exposades al municipi: indrets i paraules, generacions 
de quintes, curses de karts de coixinets, Via Catalana, etc. 
 
 
Tenim un espai propi tots els dilluns de les 12 h. a les 
12.15 h a Ràdio Desvern, conduït per la 
vicepresidenta Maria Quintana. 
 
 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=C0cIb7LO1DRk0M&tbnid=MJtpBTufx5ukmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ciudadbarcelona.olx.es/carpas-plegables-2x3-y-3x3-mts-iid-39215&ei=hh2eUuLIHdCR0QXMkICQBQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNFBAuQjpQQE_U559p-iDzjOEGINEg&ust=1386180300520354
https://www.youtube.com/watch?v=p7pwsmwjsOo
http://santjust.org/centredestudis/imatges/ec2rello01-0330_640.jpg
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La Vall de Verç presenta mensualment una secció 
titulada Després de l’Abans, on s’expliquen tot tipus 
de notícies i fets relacionats amb Sant Just, signades 
per diversos socis del CES. 
 
La secció Ara fa 25 anys està realitzada i signada pel 
Centre d'Estudis Santjustencs. 
 

El web es gestionat per Jordi Gironès. Hi trobarem 
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, amb el propòsit de convertir-la en el principal 
mitjà de comunicació del CES amb els socis, amics, i 
simpatitzants. 

  
Recordem que el CES a més de tenir d’una pàgina a Internet on trobar totes les nostres activitats, 
publicacions, museu virtual i notes d’interès, també disposa d’una adreça de correu electrònic, que permet una 
comunicació directa amb l’entitat, i una pàgina a facebook que complementa el web. 
 

 

El CES 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, promocionada pel Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. 
 
 

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 al RACO, 
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 RACO. 
 

 
 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en 
accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. 
 

 

Dintre de la política de promoció del CES, cal treure 
l’entitat al carrer com a tècnica de promoció dels 
llibres del CES. i per aixó es van establir contactes 
comercials amb les botigues que dintre de la seva 
línia comercial poden vendre els nostres productes 
culturals. 
 

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 

 
 

El CES agraeix al soci Lluís Ramban l’aportació dels 
reportatges fotogràfics d’actes realitzats pel CES. 
 
 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=vall+de+ver%C3%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=R23wZZoKfAFQAM&tbnid=i3qTntPmSliAWM:&ved=&url=http://www.premsacomarcal.cat/La-Vall-de-Vers&ei=JORqUdz6L-ev0QXa1YHADg&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNEMq0ouk88Iu412PC7pT6VEcMVIww&ust=1366046117492992
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=preservcat&source=images&cd=&cad=rja&docid=mh5mVqkuQ04XKM&tbnid=7WOznNQZz5ZEcM:&ved=&url=http://preservcat.blogspot.com.es/p/objectius.html&ei=7ORqUf6XNqGr0QWKjoDwCg&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNHPZT6qKgFb8R0XQwBKmqYkmh91hg&ust=1366046317562685
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=RACO&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCZB_SbOPqPEtM&tbnid=LG3YzmC81tZDyM:&ved=&url=http://elracodeleshavaneres.com/&ei=X-VqUbrAPOX30gWh8YGQDQ&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNH7SwdPkhdbp0g34z5lgKjyUAiWMA&ust=1366046432690572
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s8YMGwmAi2Y8OM&tbnid=6Bj7QR8q5HLpAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.santjust.org/vpvern/&ei=8CWeUtyWGcKw0AXtpYHIDQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNENQh-mugWQQFHuXWIhI7aIt4FL9A&ust=1386182460418613
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REPRESENTACIÓ 
 

 

L'Institut Ramon Muntaner ha dissenyat el Carnet 
Recercat que té com a objectius principals: 
 

 Crear un carnet que identifiqui tot el col·lectiu de 
persones vinculades als centres d’estudis 

 Identificar cada centre i els seus socis 

 Oferir una sèrie de descomptes als associats 
vinculats al carnet. 

 
Aprofitant la presentació de la Miscel·lània XVIII es 
van lliurar els primers carnets. 
 

El 23 de febrer va tenir lloc l’Assemblea Anual de la 
Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana a 
Lleida. 
 
En representació del CES van assistir Pere Font i 
Carme Paz. Dels 119 Centres d'Estudis que formen 
part de la Coordinadora, van assistir representants de 
34 centres. 

  

 

El 9 d'abril, la sòcia Mª Antònia Rofes i Llauradó va 
complir 100 anys, i el CES li va retre un petit 
homenatge amb un ram de flors acompanyat d'una 
felicitació 100 anys gaudint de la màgia de la vida. 
 
Els seus amics li van organitzar un dinar amb festa 
per celebrar els seus 100 anys de vida, a més d’un 
homenatge i molts regals. 
 

 
El 13 d'abril, es va celebrar la 4a Trobada de Centres 
d'Estudi del Baix Llobregat a Sant Vicenç dels Horts 
amb la assistència de 50 persones, dels quals 10 eren 
socis del Centre d'Estudis Santjustencs. 
  

 

 
Per acord de la junta directiva, el 15 d’abril, la 
secretaria va tramitar per correu certificat l’enviament 
d’un exemplar de la Miscel·lània XVI (sardanes) al 
Casal Català de Kansai al Japó, i un altre al Casal 
Català de Santiago de Xile. 
 

El 25 d'abril, en Jesús A. Vila de l'empresa Mecenix va 
explicar a la Junta del CES de com es pot publicar un 
llibre sense tenir diners per a l'edició, amb una 
plataforma de micromecenatge, i en un temps màxim 
de 3 mesos. 
 
El projecte de llibre es passa a un Comitè de Lectura i 
a una Comissió de Pressupostos, i si s'aprova es crea 
una estació de mecenatge. 
 
El projecte el pengen al web durant 7 setmanes oferint 
4 modalitats de compra:  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=Recercat&source=images&cd=&cad=rja&docid=W8cVLtFWYJb-KM&tbnid=NVSLLUxDBLf3jM:&ved=&url=http://www.ccepc.org/gestor/archives/325-Es-posa-en-marxa-el-Carnet-Recercat.html&ei=M-ZqUf6aOoSX1AWxvoDwAg&psig=AFQjCNHiVORBCOo3Y9Sr_gBOQr3DvFErBg&ust=1366046644654929
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=4a+trobada+entitats+estudis+baix+llobregat&source=images&cd=&cad=rja&docid=iGwJry0mNwGa5M&tbnid=bOqXhFZXL4WDvM:&ved=&url=http://reporteducacio.cat/archives/3725&ei=GudqUYP2LorPhAffpYHgDw&psig=AFQjCNHj9ia0a8rdIgL13YX24UlUorLuWA&ust=1366046875553260
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388581234493145&set=a.198882560129681.49423.198879213463349&type=1&source=11
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Opció 1 Es compra i es paga per 1 llibre 

Opció 2 Es compra i es paga per 1 llibre signat per l'autor 

Opció 3 Es compra i es paga per 2 llibres com a mecenes particular 

Opció 4 Es compra i es paga per 3 llibres com a mecenatge corporatiu 

 
 
L'edició s'inicia quan s'arriba al 100 % del finançament, però si no s'assoleix no es fa i no es cobra res a cap 
de les persones apuntades. 
 
El llibre s'envia a l'adreça postal dels peticionaris, aproximadament al cap d'un mes d'haver pagat el llibre. 
 
 

 

El 25 d'abril l'Ajuntament va fer un Ple Municipal que 
va incloure un homenatge institucional a Antoni 
Malaret, primer alcalde democràtic de Sant Just 
Desvern i que també va ser President del Centre 
d'Estudis Santjustencs. En representació del CES 
van assistir Pere Font i Juli Ochoa. 
 
Els grups municipals del plenari de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern van reconèixer la figura d’Antoni 
Malaret i Amigó (1917-2002), que va presidir el 
primer ajuntament democràtic després de l’any 1939. 
 
 

La tasca que va fer durant la dictadura franquista per la recuperació de les llibertats de Catalunya, i la tasca 
feta a l’Ajuntament els primers anys de la democràcia, van fer que el Ple de l’Ajuntament es prengués el 
compromís de posar el nom d’Antoni Malaret i Amigó a una plaça pública del Pla del Centre, delimitat pels 
carrers Creu, Ateneu i Montserrat. 
 
En el text de la moció, s'esmenta clarament que fou el Centre d'Estudis Santjustencs el que va sol·licitar un 
reconeixement públic per l'Antoni Malaret, a un centre escolar, cívic o carrer del poble. 
 
El 27 i 28 d'abril va tenir lloc el Recercat 2013 a Ripoll, 
amb la assistència del president Pere Font, el qual va 
aprofitar per lliurar a la CCEPC i l'IRMU sengles 
exemplars de la Miscel·lània XVIII que es van exposar 
a l'estand de les comarques de Barcelona amb altres 
publicacions recents, i també el DVD que recull 
l'audiovisual de presentació del CES. 
  
Es va lliurar un lot a Lluís Puig, director general de 
Cultura Popular de la Generalitat i president de 
l'Institut Ramon Muntaner, i un l'altra lot a Josep 
Santesmases, president de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana. 
 
 

 

 

Per la Diada Nacional de Catalunya, una amplia 
representació de la Junta del CES va fer una ofrena 
floral a l'estàtua de l'11 de setembre situada al parc 
de Pau Casals. 
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El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat va 
convocar la Xa Recerca col·lectiva, que te per objecte 
els fets del 1714 a la comarca, adreçada a 
estudiosos/es locals o comarcals que hagin fet o 
vulguin fer recerca sobre el tema. 
 
Els socis Juli Ochoa i Coral Torra han presentat al 
CECBLL, la ponència: L'actitud dels borbons envers a 
la població civil, que la mateixa entitat s'ha encarregat 
de fer arribar al IX Congrés de la CCEPC que es 
celebrarà el febrer del 2014 a Cervera. 
 
 
 
 

 
 

 

A proposta del CES, el 19 de juliol vam rebre una 
carta de la Subdirectora general de Memòria, Pau i 
Drets Humans per la qual ens comunicava que 
portarien a terme la instal·lació de les plaques 
d'homenatge al Memorial de Les Camposines amb 
els noms de: 
 

Vicenç Bachero Castells 

Joan Piquet Roig 

Josep Poll Blay 

Josep Poll Obiols 

Joan Tubella Fajardo 

 
 
 

El 28 de setembre es va retre un homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, que va marcar la generació 
dels nostres avis i pares, doncs molts d'ells hi van participar i alguns hi van perdre la vida. 
 
La singularitat d'aquest acte va animar al CES a promocionar un autocar per desplaçar a La Fatarella als 
familiars dels soldats, als membres de Junta, als membres de la comissió de Víctimes i Desapareguts, i a tots 
els socis que ens van voler acompanyar. 
 
El CES va fer una ofrena in memoriam, junt amb els familiars, amb un pom de flors que representaven els 
colors de la bandera republicana, i va acompanyar a les famílies perquè no es trobessin soles en aquell 
moment, doncs va ser un acte de justícia i de memòria històrica envers molts santjustencs a qui mai ningú els 
ha recordat. 
 
Va ser un acte molt emotiu en que la organització va admetre que es van veure desbordats per la assistència 
de més de 200 persones. De Sant Just van assistir a l'acte 23 persones amb l'autocar i 4 persones més amb 
els seus vehicles particulars. 
 
 
 
El CES ha col·laborat en un projecte de l'Ajuntament 
sobre la biografia de 50 dones de Sant Just Desvern, i 
n'ha apadrinat 8. 
 
S'han processat les dades recollides en entrevistes 
personals per un posterior tractament de la informació 
que es presentarà pròximament en una Miscel·lània 
d'Estudis Santjustencs. 
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PROMOCIÓ 
 

 
 
 

 

El 24 de novembre de 2012, Pere Font va 
acompanyar a Joan Àngel Frigola, expresident del 
Taller d’Història de Gracia, a una visita cultural per 
Can Ginestar, i van aprofitar per fer una passejada pel 
poble. 
 
Fruit d’aquesta passejada per Sant Just, Joan Àngel 
Frigola va escriure al seu Bloc un excel·lent treball 
sobre Can Ginestar i el nucli antic de Sant Just 
Desvern, el qual va ser emès a través de les ones de 
Ràdio Gràcia el 4 de desembre de 2012, i després va 
publicar al seu bloc el 31 de desembre de 2012. 
 
 
 

Les fotos de la nevada de 1962, emprades durant la 
Passejada Literària de la Festa Major del 2012, van 
ser exposades al Centre d'Interpretació del Municipi 
de Can Ginestar del 10/12/2012 al 21/01/2013. 
 
A continuació es va traslladar l'exposició al Centre 
Social El Mil·lenari, on va romandre uns dies més. 
 
 
 

 
  

 

El 21 de febrer, el CES va promocionar una taula 
rodona sobre La espiritualitat i les religions de les 
dones organitzat pel Grup Nostra Dona de la 
Parròquia de Sant Just, presentat com un debat obert 
de les principals religions monoteistes (cristiana, jueva 
i musulmana), on les ponents van explicar les 
vivències de les dones creients. 
 
Maria Quintana va moderar la taula de l'acte al qual 
van assistir 30 persones. La valoració final va ser molt 
positiva i es pensa repetir l'acte. 
 
 
 

El 9 de març, socis del CES van col·laborar en una 
xerrada al Centre Cívic Mas Lluí sobre la personalitat 
i la vida de les diverses dones que han donat nom als 
carrers del barri de Mas Lluí 
 

Personatge Ponent 

Francesca Cortès Berta Quintana 

Emília Guàrdia Judith Cobeña 

Carolina Catasús Josefina Modolell 

Cinta Amigó Maria Quintana 

Teresa Claramunt Pere Font 

Rosa Luxemburgo Costi Rubio 

Violeta Parra Úrsula Farràs 

Iulia Quieta (Parc) Jordi Amigó 

 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=taller+historia+gracia&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ucnkgs9dzp-1iM&tbnid=3Owy83ojNkmjdM:&ved=&url=http://tallerhistoriagracia.blogspot.com/&ei=9udqUc6PCISR0AXO5YDQAw&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNHt7eyJ6wrtzG4eHtu0Uk6r95QvpA&ust=1366047094975047
http://santjust.org/centredestudis/imatges/indexnevada800.jpg
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El 21 de març, es va celebrar el Dia Mundial de la 
Poesia a l'Ateneu, al qual van assistir un centenar de 
persones. 
 
Es va aprofitar que hi havien diversos aniversaris i 
commemoracions de naixement i de mort, de poetes i 
poetesses, per a recitar un parell de poemes breus de 
cadascun dels que segueixen: 
 
Bartomeu Rosselló Porcel - centenari naixement 
Joan Teixidor - centenari naixement 
Marià Villangómez - centenari naixement 
Miquel Martí i Pol - desè aniversari mort 
Joana Raspall - centenari naixement 
Vicent Andrés Estellés - vintè aniversari mort 
 
El CES va aportar els rapsodes següents: Pere Olivé, 
Leonci Canals, Pep Quintana i Maria Quintana 
 

El 12 d'abril, es va presentar el llibre La guerra aèria a 
Catalunya (1936-1939) a la sala Isidor Cònsul de Can 
Ginestar. L'acte es va fer conjuntament amb Desvern 
Accions. Hi van assistir 50 persones. 
 
Els autors, David Gesalí i David Íñiguez, van lliurar un 
llibre dedicat al Centre d'Estudis Santjustencs que la 
Junta els ho va agrair. 
 

 

 

El 19 d'abril, va tenir lloc la presentació de la XVII 
Miscel·lània d'Estudis Santjustencs a la Sala del 
Cinquantenari de l'Ateneu, amb els següents articles: 
 

 Aquella nit d'octubre. 75 anys del bombardeig de 
Sant Just Desvern, de Juli Ochoa i González 

 Els Tudó. 120 anys en la història de Can Ginestar 
(1696-1816), de Coral Torra i Pannon 

 La mesura del temps, els rellotges de sol a la vall 
de Sant Just Desvern, de Jordi Cunties i Villanova 
/ Miquel Almela i Casanova 

 125è aniversari dels estucadors Campreciós. Sant 
Just Desvern 1887-2012, de Ramon Campreciós i 
Pujadas 

 
Pere Font va anunciar el desig del CES de plasmar en 
alguna paret del poble el rellotge de sol de l'entitat 
que ja apareix dissenyat al llibre, per la qual cosa va 
reclamar la col·laboració del dos autors i de 
l'estucador Campreciós, els quals s'hi han 
compromès. 
 

El 21 d'abril es va celebrar la Diada de Sant Jordi, 
dins el marc de la Festa Cultural i Popular de Sant 
Just Desvern, vam instal·lar la una parada de llibres 
als jardins de Can Ginestar amb gran èxit de públic. 
 
Es va lliurar la Miscel·lània XVIII i els carnets 
Recercat als socis que no van poder assistir a la 
presentació del llibre. 
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El 4 de maig es va fer una nova passejada, guiada 
per Juli Ochoa, dintre del municipi de Sant Just 
Desvern per explicar els diferents punts on van tenir 
lloc els esdeveniments més importants de la Guerra 
del Francès. 
 
Juli Ochoa va redactar el quadern de l’itinerari que es 
va repartir, i Olga Sbert va fer la portada i la 
maquetació del llibret. 
 

El 24 de maig, Lluís Monjas i Manso va impartir una 
conferència a Can Ginestar sobre el seu llibre Les 
comunitats parroquials al Baix Llobregat a finals de 
l'edat mitjana. 
 
La conferència, centrada a l'àmbit local, va ser molt 
interessant per ser una part de la història bastant 
desconeguda 
 

 

 

El 25 de maig, es va celebrar la 13a Festa Torneig 
Joan Petit, com una trobada esportiva i solidària per 
recollir fons per la Fundació Joan Petit Nens amb 
Càncer. 
 
Es va prendre l'acord amb els responsables de la 
organització de l'acte que el CES aportaria 30 
exemplars de les Miscel·lànies XVV (SEAS) i XVI 
(sardanes i hoquei) per incloure en un lot de llibres 
que s'oferiran a les entitats esportives que van 
participar en el torneig. 
 
Junt amb l'Arxiu Municipal es van establir uns 
itineraris d'excursions culturals locals que partint del 
punt de trobada al Molí Fariner un grup va visitar el 
Museu d'Eines de Can Padrosa, i un altra al complex 
residencial del Walden, que va incloure una visita al 
mirador de la xemeneia Sanson. 
 
El 9 de juliol es va organitzar una festa sopar 
solidaria, amb la assistència de la vicepresidenta 
Maria Quintana, per aconseguir elevar els fons per 
finançar el projecte d’investigació del càncer infantil a 
la sang i moll de l’os de l'Hospital de la Vall d'Hebron. 
 

Fruit de la col·laboració entre el Centre d’Estudis 
Santjustencs i els professors del seminari de Ciències 
Socials de l’Institut Sant Just Desvern, un centenar 
d’alumnes de les quatre línies de 4t curs d’ESO van 
participar, durant els dies 27, 28 i 29 de maig i 6 i 7 
de juny, en un crèdit de síntesi sobre la Guerra Civil a 
Sant Just Desvern  
 
Juli Ochoa va organitzar el crèdit i va impartir a cada 
un dels grups d’alumnes participants una xerrada 
divulgativa recolzada amb un audiovisual sobre els 
principals fets que van afectar el nostre poble durant 
aquell conflicte bèl·lic.  
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zmf3wg35tDKBbM&tbnid=L7keJC2hAAQdOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alibri.es/les-comunitats-parroquials-del-baix-llobregat-a-finals-de-l-edat-mitjana-300798&ei=FzqXUo22Hoju0gWg7oHwDQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNGXMVh9wAJ-dauhQQzf8XJnPG9_og&ust=1385728845518132
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Aquesta activitat teòrica va ser complementada posteriorment amb dues sortides guiades per reconèixer sobre 
el terreny alguns dels diversos testimonis físics d’aquells fets que encara es conserven. 
 
El 18 de juliol, per donar compliment a l'acord amb la Regidoria d'Educació i la Direcció de l'Institut Sant Just, 
Juli Ochoa va lliurar a Lluïsa Castañeda, coordinadora dels Treballs de Recerca de l'Institut, una relació de 
possibles treballs de recerca de temàtica local que es van confeccionar des del Centre d'Estudis Santjustencs 
per orientar i motivar al alumnat en la recerca de temes d'àmbit local. 
 
 

 

La Passejada Poèticoliteraria 2013, que es 
desenvolupar com un acte més de la Festa Major, ha 
estat dedicada a Salvador Espriu, i es va celebrar el 
divendres 2 d'agost amb l'assistència d'un centenar 
de persones. 
 
A l'acte de cloenda, l'Agrupació Fotogràfica Sant Just 
va passar el vídeo del 25 aniversari del CES, així 
com un vídeo i un repertori fotogràfic de Salvador 
Espriu. 
 
 

El divendres 27 de setembre, la sòcia del CES, Coral 
Torra i Pannon va explicar els orígens de la masia de 
Can Ginestar, que van congregar fins a 40 persones 
interessades en el tema. 
 
Un dels assistents va ser el doctor Joan Modolell 
Mainou, membre de la família propietària, que va venir 
expressament des de Madrid per seguir la xerrada 
que va fer la Coral. 
 
El dissabte 28 de setembre, va tenir lloc una 
passejada per visitar dues masies: Can Mèlich i Can 
Coscoll, situades a la riba dreta de la Riera de Sant 
Just, amb comentaris d'Andrea Fité i Pere Aceitón, 
que es van dirigir a un grup de 35 persones 
interessades en la seva història 
 
 

 

 

 

Per recordar el 75è aniversari del bombardeig de 
Sant Just, el 5 d’octubre es va realitzar una 
passejada guiada per Juli Ochoa, amb inici a la plaça 
Maragall, tot seguint els llocs on van impactar les 
bombes que va llançar un avió italià la nit del 8 al 9 
d'octubre de 1938 sobre el nucli urbà de Sant Just. 
Es va lliurar als assistents un dossier de suport 
preparat per Juli Ochoa. 
 
Van assistir 25 persones que van gaudir de les 
explicacions del Juli durant tot l'itinerari el qual va 
acabar al centre cívic "Les Escoles" amb la 
presentació d'un vídeo del refugi que recull diverses 
entrevistes a persones que hi van treballar i altres 
que el van ocupar quan van entrar les tropes 
franquistes.. 
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En el marc de les Festes de Tardor, el 18 d'octubre 
va tenir lloc a can Ginestar una conferència en 
homenatge a Daniel Cardona i Civit, que fou alcalde 
de Sant Just en dos períodes de la Segona 
República i gran patriota català. 
  
Davant d'un auditori de 80 persones, Judith Cobeña i 
Guàrdia va fer unes reflexions a setanta anys de la 
seva mort, i va recordar el seu tarannà humà i polític 
així com el paral·lelisme social de la seva època i 
l'actual. 
 

El 25 d'octubre, 14 nens de primària de l'escola 
Canigó van elaborar amb les seves mans les galetes 
de postres típics de Sant Just a la cuina de l'escola 
Marrecs, sota la supervisió de sòcies del CES i la 
col·laboració de l'Associació de la Gent Gran de Sant 
Just. 
 

 

 

La Mostra de Fulles de Tardor es va celebrar el 
dissabte 26 d’octubre al carrer Bonavista, davant del 
Mercat Municipal, amb un èxit total. 
 
El 27 d'octubre el CES va ser present a la Mostra 
d'entitats de Sant Just al Carrer amb dues parades, 
una pels llibres de l'entitat i una altra per la Mostra de 
Fulles de Tardor, amb la companyia del ninot Abidal 
de la fundació Joan Petit - Nens amb càncer. 
 

La recaptació per les bosses de galetes de la mostra va pujar a 429 €., quantitat que va ser ingressada al 
compte corrent de la fundació Joan Petit el 5 de novembre. 
 
El 21 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, amablement 
cedida per la junta de l’Ateneu. 
 
Es va portar a terme una acurada selecció de textos 
de Josep Carner, Salvador Espriu, Joan Brillas, Joan 
Alcover, Miquel Martí Pol, i Josep M. de Sagarra. 
 
Aquest any es va instaurar una novetat: tancar l’acte 
amb un fragment del poema de Nadal de Josep Maria 
de Sagarra. 
 

 

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. 
 
Una cinquantena d'assistents van rebre el llibret amb els textos íntegres de les peces seleccionades, i una 
vegada conclòs el recital els presents van brindar per les festes nadalenques degustant unes delicades 
restolines. 
 
Els rapsodes que van formar part de l’elenc van ser: Joana Algarra, Palmira Badell, Lourdes Bullich, Judith 
Cobeña, Ana González, Montse Molinero, Maria Quintana, Leonci Canals, Ismael Cuevas, Pere Font, Juli 
Ochoa, Pere Olivé, i Josep Quintana. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Explotació 2013 Memòria Econòmica 2013 Pressupost 2014 

Ingressos Despeses Recursos Conceptes Ingressos Despeses 

18.172,59 € Saldo 31/12/2012  

4.820,00 €  Propis Quotes socis 4.500,00 €  

  1.108,04 €  Propis Vendes varies 1.000,00 €     

2.461,00 €  Subvenció Municipal 2.500,00 €  

  1.682,70 €  Varis Devolució hisenda 1.500,00 €  

429,00 €  Varis Donació Joan Petit   

  Varis Mecenatge-Sponsors 1.000,00 €  

10.500,74 €  Total ingressos 10.500,00 €  

 173,95 € Assegurances Assegurança  100,00 € 

 1.667,71 € Gestió Assessoria  1.500,00 € 

 436,35 € Gestió Banc  400,00 € 

 282,87 € Gestió Correus  200,00 € 

 1.065,16 € Gestió Fotocòpies  1.000,00 € 

    111,74 € Material Equipaments  400,00 €    

   571,50 € Material Esdeveniments     400,00 € 

    160,47 € Material Oficina    100,00 € 

    271,04 € Promoció Flors     200,00 € 

    240,32 € Promoció Publicitat  200,00 € 

   290,15 € Promoció Subscripcions     200,00 € 

    5.372,12 € Publicacions Miscel·lània     5.000,00 € 

    978.03 € Varis Representació     600,00 € 

 613,20 € Varis Transport  200,00 € 

 429,00 € Varis Donació Joan Petit   

 12.663,61 €  Total despeses  10.500,00 € 

16.009,72 € Saldo 31/12/2013  

 Fons de publicacions  

1.771,68 € Saldo 31/12/2012  

       338,03 €  Propis Venda llibres           

 ,00 €  Subvenció  Municipal    

 338,03 €  Total ingressos    

      80,00 € Gestió Banc        

 ,00 € Publicacions Miscel·lània 50 Dones  2.029,71 € 

 80,00 € Total despeses   

2.029,71 € Saldo 31/12/2013  
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Josep M. Solé Sabaté CCEPC Assemblea Lleida  
Memorial de Les Camposines La Fatarella 

 
Lluís Puig IRMU Recercat Ripoll 

 
La Guerra Aèria a Catalunya (1936-1939) 

 
Presentació de la Miscel·lània XVIII Ateneu 

 
Junta CES Festes de Sant Jordi 

 
Jornades Europees Patrimoni Can Melich 

 
Mostra de Fulles Festes de Tardor 
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Centre d’Estudis Santjustencs 
 
 
 

Can Ginestar, C/ Carles Mercader, 17 08960 Sant Just Desvern 
 
 
 

http://santjust.org/centredestudis 
 
 
 

centredestudis@santjust.org 
 
 
 

Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 9970 Secció 1a. Registre de Barcelona. 
 
 
 

Membre de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (CCEPC) 
Membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) 

Membre de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) 
 
 
 

Sant Just Desvern, desembre de 2013 
 
 
 
 

 


